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 “Para além da sua preparação 

especializada – e porque ele é um homem 

antes de arquitecto – que ele procure 

conhecer não apenas os problemas dos 

seus mais directos colaboradores, mas os 

do homem em geral. Que a par de um 

intenso e necessário especialismo ele 

coloque um profundo e indispensável 

humanismo. 

Que seja assim o arquitecto - homem entre 

os homens –  organizador do espaço –  

criador de felicidade.”  

 
TÁVORA, Fernando (1999) – “Da Organização do Espaço. 

Porto : FAUP Publicações. 



  



Agradecimentos 

 

Agradeço, em primeiro lugar ao meu orientador de dissertação, Prof. Doutor Arqt. Mário 

Chaves, que me ajudou a focalizar e a consolidar uma ideia de arquitectura. 

Agradeço a todos os professores do curso, que me ensinaram a ver o mundo com novos olhos. 

Agradeço aos meus companheiros de curso, que fizeram esta viagem comigo e a quem desejo 

o maior sucesso. 

Agradeço aos meus amigos e familiares, que partilharam do meu entusiasmo e me 

acompanharam pacientemente (sublinho o “pacientemente”) nesta aventura. 

Por fim, um agradecimento especial aos meus heróis - os meus pais, que me deram todo o seu 

amor e carinho, me transmitiram os valores certos e me apoiaram sempre, e o meu irmão, que 

esteve presente nos primeiros tempos desta aventura e assim continuará, para sempre, no 

Lugar mais especial da minha memória. 

 

  



  



Apresentação 

 
Manifesto pelo lugar sustentável,  

a missão do arquitecto líder 

 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira 

 
A procura do Lugar Sustentável é o princípio e não o fim desta dissertação. Sabia que corria 

inúmeros riscos ao abordar um tema amplamente discutido e em plena ordem do dia, como é o 

da sustentabilidade, já que não me seria possível explorar todos os seus aspectos.  

Como tal, a minha investigação centrou-se não no conteúdo, nem sequer na forma, mas sim 

nos actores, em particular na figura do arquitecto e no papel que ele deverá desempenhar 

nesta demanda. Sendo a Arquitectura o meu contributo para a planificação e gestão do mundo, 

foi na voz e na acção dos arquitectos que me refugiei para desenvolver este trabalho.  

Tendo consciência que a Arquitectura é uma disciplina global com impacto directo sobre a 

transformação do território e desempenha um papel fundamental no comportamento do ser 

humano, esta não pode ser encarada como um capricho ou um luxo e tem que se assumir, 

cada vez mais, como um serviço disponível e acessível a todos. Enquanto sinónimo de bem-

estar, conforto e segurança, a Arquitectura deverá ser uma commodity, tal como o é a água, a 

energia ou os créditos de carbono. Mas enquanto acto isolado, a arquitectura não tem lugar 

num cenário de sustentabilidade. Terá que fazer parte de um ecossistema mais vasto de 

recursos e serviços postos à disposição da humanidade.  

Então, que papel deverá desempenhar o arquitecto neste novo cenário de cooperação? Não 

deveria o estudante de arquitectura ser preparado para uma intervenção mais participativa na 

sociedade? Não deveria ele ser orientado para assumir o papel de arquitecto-líder e não o do 

artista-herói que o modernismo nos deixou como legado e que tanto nos custa esquecer?  

A presente dissertação pretende não tanto responder a cada uma destas questões, mas antes 

lançar pontos de discussão concretos sobre a concepção de uma ideia comum de Lugar 

Sustentável e que papel deverá desempenhar o arquitecto nesse processo. 

 
Palavras-chave: Lugar Divino, Lugar Distópico, Lugar Simulado, Lugar Sustentável, 

Arquitecto-Líder. 



 

  



Presentation 

 
Manifesto for the sustainable place, 

the architect leader’s mission 

 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira 

 
The search for a Sustainable Place is the beginning and not the end of this dissertation. I fully 

understood the risks of a widely discussed subject like sustainability because I knew I wouldn’t 

be able explore all its aspects. 

Hence my research focused not the content nor the form but the actors, in particular the 

architect, and the role it should play in this demand. Since Architecture is part of my contribution 

to the planning and management of the world, I followed the words and actions of architects to 

develop this work.  

Being aware that architecture performs a direct impact on the transformation of the territory and 

plays a key role in human behavior, it can not be seen as a luxury or a whim but a service 

available and accessible to all. As synonymous to well-being, comfort and safety, architecture 

should be a commodity, as is water, energy and carbon credits. But as an isolated act, 

architecture has no place in a context of sustainability. It must be part of a wide ecosystem of 

resources and services available to humanity.  

So what role should the architect perform in this new scenario of cooperation? Shouldn’t the 

architecture student be prepared for a more social, more participatory intervention in society? 

Shouldn’t he be tutored to be an architect-leader and not the artist-hero that we inherited from 

modernism and find dificult to forget? 

This work aims not so much to answer each of these questions, but launching points for 

discussion on the design of a concrete idea of Sustainable Place and the role of the architect in 

this process. 

 
Keywords: Divine Place, Dystopic Place, Simulated Place, Sustainable Place, Architect 

Leader. 
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1. Introdução 

Enquanto profissional de Sistemas de Informação, actividade que me ocupa há mais de vinte 

anos, participei activamente na concepção de soluções e na gestão de projectos. Este 

percurso, a par da formação académica naquela área, possibilitou-me o desenvolvimento de 

competências técnicas inerentes à minha profissão, mas também de skills de gestão e 

liderança que considero essenciais em qualquer actividade profissional que envolva trabalho 

de projecto ou em equipa. 

Ao iniciar a minha formação em arquitectura procurei fazer uma purga mental, como se 

receasse que os meus conhecimentos e experiência numa outra área pudessem contaminar 

o processo de aprendizagem nesta nova aventura. Mas ainda que procurasse não pensar em 

sistemas de informação quando pensava em arquitectura, tenho consciência que tal nunca 

seria possível. A aprendizagem é um processo incremental e não substitutivo. 

Seria redutor, até desleal, não assumir que o meu percurso académico e profissional 

anteriores influenciaram de maneira determinante este meu novo papel de estudante de 

arquitectura, quanto mais não seja pelo esforço adicional exigido a qualquer trabalhador-

estudante que o é por opção e não por obrigação. Seria ainda estranho, no mínimo, se não 

me tivesse apercebido da importância da arquitectura na minha actividade em sistemas de 

informação e seria irracional não tirar partido disso. Acredito que todo o ser humano tem um 

potencial latente, por vezes desconhecido do próprio, à espera de ser activado e estimulado 

para então atingir um novo estado de consciência e desenvolver capacidades para além da 

sua imaginação. 

Ao longo deste novo percurso académico em arquitectura, enriquecido pela relação com os 

professores e companheiros de curso, alimentado pelo gosto de conhecer a obra e as ideias 

dos autores conhecidos (e descobrir os desconhecidos) e estimulado pelo desafio criativo, 

aprendi a ver o mundo com outros olhos e descobri que, tal como a aprendizagem, a 

arquitectura é um processo incremental.  

 

O ponto de partida 

De acordo com as Nações Unidas, em 2008 a população urbana ultrapassou a população 

rural, estimando-se que em 2050 a população urbana possa rondar os 70%. Estando a 

prosperidade das nações intimamente ligada à prosperidade das suas cidades, parece haver 

uma relação directa entre a produtividade destas e o produto interno dos paises mais 
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desenvolvidos. Por outro lado, verifica-se um decréscimo percentual da probreza nas zonas 

urbanas face às zonas rurais. 

A cidade não é uma folha em branco, pronta a ser desenhada, mas um organismo vivo que 

pulsa, cresce e prospera pela acção do Homem, mas que também se ressente, adoece e 

sofre quando essa acção é nefasta. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, surgido na década de 70 no chamado "Relatório 

Brundtland" e publicado em 1987 pela Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, refere-se a um processo de desenvolvimento que "satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades". 

Partindo desta definição e da premissa de que os sintomas da cidade são os sintomas do 

mundo, talvez possamos presumir que no desenvolvimento sustentável das cidades estará a 

chave para a manutenção do próprio mundo enquanto lugar sustentável. Mas por não estar 

certo de que este seja um entendimento generalizado, tal presunção leva-me a lançar as 

seguintes questões: 

1. Como poderemos caminhar para uma ideia comum de Lugar Sustentável? 

2. Pode / deve o arquitecto liderar esse percurso? 

 

O desafio 

Em cada novo projecto, o maior desafio, aquele que sempre me suscitou mais questões e 

dúvidas interiores, foi a abordagem inicial. Uma vez compreendido o programa e identificados 

os objectivos, surgia o vazio. Não um vazio de ideias, de soluções, de exemplos e referências 

(por vezes demasiadas e até desajustadas) mas uma inércia inexplicável no momento de 

“ataque” ao problema. Mais do que uma meta a atingir, preocupava-me a falta de um sólido 

ponto de partida. 

Consciente de que as minhas dúvidas teriam já sido as de tantos outros arquitectos, cedo 

quis perceber as suas motivações e o racional por detrás das suas obras. Por se tratar de 

homens, seres racionais e conscientes, quis conhecer as suas ideias e de que forma as 

materializavam (ou não) nas suas acções. Se tinham uma estratégia e um método de trabalho 

ou se as ideias simplesmente lhes surgiam durante o sono. Se tinham abordagens distintas 

para um projecto de habitação, um equipamento público ou uma intervenção urbana ou se a 
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estratégia era a mesma, mas aplicada a diferentes escalas. Se tinham uma atitude de 

continuidade ou de disrupção perante o pré-existente e se tais abordagens seriam 

incompatíveis entre si. Em que medida se suportavam nas práticas e teorias do passado, 

procurando acrescentar-lhes valor ou se simplesmente as negavam. Se projectavam em 

função do território ou se inventavam “arquitecturas-objecto”, capazes de se adaptar a 

qualquer sítio – como se fossem naves espaciais ali pousadas, prestes a descolar a qualquer 

momento. 

O projecto do 5º ano viria relançar todas as dúvidas, de algum modo dissipadas ao longo dos 

anos de aprendizagem e apresentava-me um novo problema. Algo que esteve sempre 

presente em todos os projectos mas que agora, na recta final da minha preparação para o 

mundo real, assumia capital importância: como pensar este projecto numa perspectiva 

sustentável?  

Uma intervenção ao nível territorial em 3 escalas; um projecto-plano de reabilitação à escala 

urbana, um conjunto de equipamentos públicos para receber o America’s Cup - um evento de 

escala mundial - e uma habitação integrada no caos, constituiriam o desafio na medida certa 

para me conduzir ao desastre total ou, pelo contrário, validar as minhas aspirações como 

futuro arquitecto? E, de novo, até que ponto os grandes mestres da arquitectura moderna e 

contemporânea foram também eles capazes de liderar a transformação do mundo e a sua 

adaptação às necessidades da humanidade? Suportaram os seus projectos na memória ou 

optaram pela estratégia da tabula rasa? 

Ao mesmo tempo que procurava responder a estas questões, elas invadiam o meu projecto. 

Como harmonizar a minha vontade criativa com as necessidades concretas do homem, da 

comunidade, da cidade? O que fazer para que a minha intervenção contribuísse para o Lugar 

Sustentável? 

 

A metodologia 

Procurei tornar esta dissertação um objecto de reflexão, mais do que um documento 

científico. Como tal, em cada capítulo reservei um espaço de deambulação, onde me deixo 

perder nas minhas próprias reflexões, por vezes poéticas e aparentemente inconsequentes, 

com algumas falácias assumidas à mistura, mas saídas de uma linha de raciocínio lógico 

(vício de profissão, talvez). Não será, portanto, de estranhar que Hércules ou o Super-Homem 

sejam personagens nesta “história”, a par de outros heróis como Wright ou Le Corbusier. 

Obviamente, o trabalho assume a sua função dissertativa nos subcapítulos subsequentes 

onde procuro intuir sobre factos. 
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No meu percurso até ao Lugar Sustentável passo por outros lugares da História, 

acompanhado dos seus actores, dos seus feitos heróicos, procurando contextualizar o seu 

discurso, a sua obra e o impacto que tiveram em determinados momentos notáveis da história 

da arquitectura. 

No primeiro capítulo parto do Lugar Divino, dos deuses e heróis greco-romanos, berço da 

cultura ocidental, que pela mão de Vitrúvio e dos seus seguidores no Renascimento ditou as 

regras para a construção do mundo durante milénios. O tratado é a regra e o arquitecto o 

mestre. 

No segundo capítulo fujo do Lugar Distópico, do modernismo e das vanguardas, das guerras 

e das máquinas, repleto de super-heróis desejosos de salvar e transformar, com os seus 

manifestos, o mundo perdido. O manifesto é a arma e o arquitecto o artista-herói. 

No terceiro capítulo, vagueio pelo Lugar Simulado, que ora é lugar nenhum, ora é todos os 

lugares e onde todos podemos fingir ser heróis ou super-heróis, mas onde os anti-heróis e os 

vilões imperam. Sustentado nas intervenções da Serpentine Gallery, onde todos os anos um 

arquitecto de renome internacinal é convidado a desenhar um pavilhão, procuro mostrar como 

é possível simular vários lugares num mesmo espaço físico e fazer da arquitectura um acto 

participativo. O pavilhão é a acção, o público o actor e o arquitecto o realizador. 

Por fim, no quarto e último capítulo, regresso à Terra, à “pequena nave espacial Terra” de 

Fuller, onde paro para respirar, para reflectir, mas também para gritar e apresentar o meu 

próprio manifesto por esse Lugar Sustentável que há-de perdurar geração após geração e 

que só existirá quando eu, tu, todos nós, percebermos que já não valem ao Mundo os 

deuses, os heróis, os super-heróis ou os anti-heróis, mas sim todos nós. A Terra é o lugar 

definitivo e os homens seus meros habitantes temporários. E de entre estes, emergirá o 

arquitecto-líder a quem cabe o dever de encabeçar um novo movimento, não de 

transformação, não de revolução, mas de harmonização do Homem com a Terra, o nosso 

verdadeiro e único Lugar. 
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2. Ascender ao Lugar Divino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lançada a sorte; coube a Hades a trévoa e a 
névoa; a Zeus,o amplo céu, o éter, as nuvens;  
A terra e o vasto Olimpo, a todos, em comum, 
pertencem.”  

HOMERO, Ilíada, XV, 185-193 
  



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   32 
 

  



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   33 
 

2.1. Do Monte Olimpo à Ilha de More: Nasce o Herói 

 

Ilustração 1 – Sarcófago com os “Doze Trabalhos de Hércules”, Escultura Romana 170-180 d. C. (Jongste, 1992, p. 58) 

 
Os 12 deuses da mitologia grega, encabeçados por Zeus, viviam no topo do Monte Olimpo, 

qual acrópole sobranceira sobre o Mundo, de onde vigiavam e decidiam o destino da 

humanidade. De entre os homens surgiam, por vezes, heróis como Hércules, filho do próprio 

Zeus e da mortal Alcmena, que após cumprir 12 tarefas em penitência pela morte da sua 

mulher, se tornou imortal e ascendeu aos reinos do Monte Olimpo. Os seus feitos valeram-lhe 

o reconhecimento dos deuses e a sua tenacidade e capacidade para combater a adversidade 

e ultrapassar os desafios mais exigentes, tornaram-no um modelo para os homens comuns. 

Ao longo da História, o homem sempre venerou os deuses e procurou ascender ao Lugar 

Divino. Mas para tal tinha que se tornar herói. A Hércules foi concedido tal privilégio supremo 

mas ao homem-comum restava ocupar o seu lugar à superfície da Terra, em vida, e descer 

ao submundo de Hades, após a morte. 

Ao passar por Atenas e ao dizer que “a Acrópole estende os seus efeitos até ao horizonte”, 

Le Corbusier (2002, p. 133) deixa-me uma dúvida. Sendo a Terra redonda, conseguiriam os 

deuses ver, do topo do Olimpo, para além do horizonte? 

Presumirei que não porque assim encontro um ponto de convergência, uma necessidade 

comum entre deuses e homens. Os deuses precisavam de se aproximar dos homens para 

exercer a sua influência e os homens, que queriam chegar ao Lugar Divino mas o sabiam 

inatingível, construíram templos para representar aquele lugar na Terra. E “em que consiste 

representar? De um modo simples: em tornar «presente» o que está ausente” (Jorge, 2007, 

p. 28).  

Os templos eram os mansos senhoriais dos deuses e as cidades os seus feudos, que os 

homens ocupavam em troca de veneração. 
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Ilustração 2 –"L'Acropole, Athènes", Carnet du Voyage d'Orient n°3 p.103, Charles-Édouard Jeanneret, 1911 (FLC-
ADAGP, s.d.) 

 
Para os gregos, a Akrópolis1 corresponde a um “espaço sagrado da cidade localizado numa 

elevação como símbolo da montanha que estabelece a comunicação do espírito humano com 

as entidades celestes e protectoras da cidade” (Fernández et al., 2006, p.103). A Acrópole de 

Atenas, “considerada o coração do mundo clássico” (Fernández et al., 2006, p.104) tem 

algumas das marcas mais significativas de representação terrena da casa dos deuses, 

erigidas no período áureo clássico (450 a.C. a 330 a.C): o Parténon, principal Templo de 

Atenas, o Propileu, portal para a parte sagrada da Acrópole, o Erecteion, templo dos deuses 

do campo e o Templo de Athena Nice, simbólico da harmonia do estado de Atenas.  

Para Le Corbusier (2002, p. 144) “elevaram-se sobre a Acrópole templos que constituem uma 

única concepção e que reuniram em torno deles a paisagem desolada e a submeteram à 

composição. Então, de todos os cantos do horizonte, o pensamento é único. É por isso que 

não existem outras obras de arquitectura que tenham esta grandeza. Podemos falar “dórico” 

quando o homem, pela elevação de suas vistas e pelo sacrifício completo do acidental, 

atingiu a região superior do espírito: a austeridade.” 

                                            
 
 
 
1 Akrópolis, a cidade alta (ákron, alto: pólis, cidade), Fernandéz et al., 2006 
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Ilustração 3 – Ruínas do Parténon em 1929, Acrópole de Atenas (Atenas, Grécia). (WILSON III, 1937, p. 24) 

 
Dizia ainda que o Parténon não deve nada à natureza - “É preciso meter na cabeça que o 

dórico não cresce nas planícies com os asfódelos, e que é uma pura criação do espírito” (Le 

Corbusier, 2002, p. 146). Para Jorge Angel Livraga (Cit por Fernández et al, 2006,p. 106), 

“condensa uma harmonia sobrehumana... os eixos das suas colunas encontram-se todos 

num só ponto a mil metros ou mais sobre as nossas cabeças. É uma pirâmide invisível. (...) O 

seu estilo é dórico, embora contenha também frisos jónicos. As colunas feitas de “tambores” 

de mármore pentélico, estriadas, não são iguais nem em altura, nem em espessura, embora 

componham um todo harmónico. A distância entre as colunas também é desigual. Como um 

maravilhoso ser vivo, o templo não é exactamente simétrico, nem as suas medidas são 

mecânicas, mas sim vitais, tensionadas, desiguais, o que nos dá a sensação de movimento e 

vida tal como um corpo humano.” 

O Parténon foi erigido por iniciativa de Péricles, um estadista, político e estratega, tendo a 

construção sido supervisionada por Fídias, um escultor, segundo o projecto dos arquitectos 

Ictinos e Calícrates. Se Hércules se tornou imortal pelos feitos que agradaram aos deuses, a 

elevação a herói partiu dos homens, que nele viram o exemplo. Então que dizer destes e de 

outros tantos homens que erigiram tais monumentos? Se após vários milénios lhes 

reconhecemos ainda hoje o valor dos seus feitos e das suas obras então eles tornaram-se 

heróis, imortais, e os seus templos lugares divinos eternos.  
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Um Novo Temp(l)o 

A cultura helénica foi difundida por quase todo o mundo pela mão de Alexandre Magno e 

mais tarde pela expansão do Império Romano. Alguns homens passaram a venerar um só 

Deus, omnipresente, que ocupava um Lugar Divino agora aberto para a humanidade. Após a 

morte, o Homem tinha agora destinado um lugar nos céus, ficando o submundo reservado 

apenas para aqueles que em vida não se tornaram merecedores de tal privilégio. O domínio 

do Império Romano, que perdurou até aos primeiros quatro séculos da era cristã, levou à 

fixação das povoações em cidades, mas o seu declíneo implicou a regressão urbana.  

O mundo ocidental iniciava então um período de mil anos, de uma Idade Média marcada pela 

formação de novos reinos, pela criação de novos modelos sociais, como o senhorialismo e o 

feudalismo, e pela expansão da religião cristã. A transformação cultural e o domínio religioso 

materializar-se-iam na catedral gótica, reflexo do seu poder e importância. A catedral gótica 

expressava a grandiosidade, a crença na existência de um Deus que vivia num plano 

superior, projetando-se em direcção ao céu. Um novo Lugar Divino na Terra surgia. 

 

 

Ilustração 4 – “Catedral de Notre-Dame de Reims” (Reims, França), Pintura do Séc. XIII, Domenico Quaglio, 1833. 
(Bowron et al., 2000, p. 110) 
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Mas um dia houve em que o Homem renasceu. Percebeu que não estava mais subjugado 

pelos deuses e descobriu a divindade em si próprio, no seu ser, nas suas realizações, que o 

seu lugar era no Mundo e que este pertencia a um Universo e que como dizia Hamlet a 

Horácio, havia mais coisas no céu e na terra do que a sua vã filosofia poderia sonhar2. 

O reencontro do Homem consigo próprio marcou o declíneo da Idade Média e a procura de 

uma nova forma de vida, a “transição de uma utopia celestial para uma utopia mundana” 

(Mumford, 2007, p. 58). A sociedade estava a mudar e com ela a cultura e a ciência. O 

Homem abandonava a procura do Lugar Divino para afirmar o seu lugar na Terra. 

A Ilha de More3 foi um exemplo marcante da procura por um lugar melhor e um corte com o 

regime absolutista de Henrique VIII. Nesta sua obra, More relata a existência de uma ilha a 

que dá o nome de Utopia onde tudo foi pensado de raíz em termos estratégicos, 

arquitectónicos, económicos, sociais e culturais, em busca de uma civilização perfeita. More 

descreve-a assim: 

A crer no que dizem, e que, aliás, em parte, é confirmado pela configuração do território, nem 
sempre a Utopia foi uma ilha. Foi o rei Utopos que dela se apoderou e lhe deu o nome (...) 
transformando o povo rude e selvagem que a habitava num povo com uma civilização perfeita, 
que em muitos pontos ultrapassa a de todos os outros povos. 

Logo que penetrou na então península e, vencedor, se apoderou dela, ordenou que se cavasse 
e se cortasse um istmo de quinze milhas de comprimento que ligava a península a outras 
terras. Assim, o mar cercou a terra da Utopia. (...) 

Há na ilha cinquenta e quatro amplas cidades, ou capitais de província, com idêntica língua, 
leis e instituições. Estão construídas e orientadas de acordo com o mesmo plano e em tudo se 
assemelham, tanto quanto a situação e a configuração do local o permitem. As cidades que se 
situam mais próximas umas das outras encontram-se a vinte e quatro milhas de distância. 
Nenhuma se distancia de outra mais que um dia de viagem. (...) 

Os limites e extensões das províncias estão tão bem determinados para cada uma delas que 
nenhuma possui à sua volta menos de vinte milhas de terras aráveis e por vezes mais, se, de 
algum dos lados, a distância entre uma cidade e a outra for maior. 

Nenhuma das cidades pretende aumentar os limites do seu território, pois se consideram mais 
propriamente bons rendeiros que proprietários do solo. Por todo o lado, no meio dos campos, 
há casas ou quintas bem construídas e providas de toda espécie de instrumentos e alfaias 

                                            
 
 
 
2 Em referência à ilha Utopia, da obra Utopia de Sir Thomas More (1478-1535), humanista e conselheiro de Henrique VIII a 
quem mais tarde se opôs e foi, por isso, demitido, preso e executado 
3 “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy”, A Tragédia de Hamlet, 
Príncipe da Dinamarca - Acto 1, Cena 5, por William Shakspeare (1564-1616) 
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agrícolas. Estas casas são habitadas pelos cidadãos que periodicamente são enviados da 
cidade. (...) 

Quanto às cidades, quem conhece uma conhece todas. Assemelham-se tanto quanto a 
natureza do local o permite. Descrever-vos-ei, pois, uma delas, indiferentemente; (...) 

A cidade de Amaurota fica na encosta de um monte de inclinação suave e tem forma quase 
quadrangular. Começa pouco abaixo do cume do monte e prolonga-se pelo espaço de duas 
milhas até ao rio Anidro. (...) Por a sua nascente ficar um pouco acima da cidade, os 
Amaurotas cercaram-na de fortificações, ligando-a à cidade, para que, no caso de haver um 
cerco, o inimigo não possa envenenar a água ou desviar-lhe o curso. Onde isso se torna 
impraticável, recolhem a água da chuva, em grandes cisternas, que lhes são bastante úteis. 

A cidade é rodeada por uma alta e espessa muralha de pedra, enxameada de torres e fortes. 
Um fosso seco, profundo e largo, cheio de sebes e silvados, rodeia por três lados a muralha da 
cidade. O quarto lado tem por fosso o próprio rio. As ruas são atraentes e foram 
convenientemente dispostas e orientadas, quer para as necessidades de transporte, quer como 
protecção contra o vento. As casas são belas e bem construídas, formando duas filas 
contínuas ao longo das ruas, cuja largura é de vinte pés. Nas traseiras das casas, e entre elas, 
existem vastos jardins. Cada casa tem duas portas, uma para a rua e outra para o jardim. Estas 
portas nao têm fechadura ou cadeado, bastando um leve empurrão para as abrir ou fechar. 
Qualquer pessoa aí pode entrar, pois nada há dentro das casas que seja pertença individual de 
algum indivíduo. De dez em dez anos, mudam de casa, tirando à sorte a que lhes cabe. (...) 

Dizem que Utopos imaginou e executou o plano da cidade tal como hoje existe, deixando a 
cargo dos seus descendentes o embelezamento dela, pois sabia que para isso não chegava o 
tempo de vida de um homem. (More, 1516, p. 62-67) 

 

More não foi o primeiro a imaginar a sociedade perfeita. A República, de Platão, falava da 

cidade ideal e preocupava-se com a preservação da sua estrutura social, numa visão tão 

utópica como a de More. Mumford (2007, p. 19) refere-se às utopias de Platão e More como 

“um mundo em si mesmo, dividido em commonwealths4, todas as suas comunidades 

agupadas em orgulhosas cidades, corajosamente determinadas a alcançar a vida boa.” A ilha 

de More influenciou as gerações que lhe sucederam e “a palavra ‘Utopia’ passou a descrever 

visões da cidade ‘ideal’” (Weston, 2011, p. 70) como as Cidades Jardim que Ebenezer 

Howard (1850-1928) idealizou em Garden Cities of To-morrow (1898), onde descreve 

igualmente uma cidade utópica em que as pessoas vivem em harmonia com a natureza, 

isoladas do mundo industrializado e poluído. 

                                            
 
 
 
4 Mumford utiliza a palavra commonwealth (common, “comum”, e wealth, “bem”, “bem-estar”) como sinónimo de 
comunidade política organizada para o bem comum 
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Embora largamente distanciados no tempo Platão, More ou Howard demonstravam 

preocupações com as quais nos identificamos nos dias de hoje. São preocupações 

constantes da sociedade que percebemos serem cíclicos e que revisitamos de tempos a 

tempos. Se calhar todos sonhamos com o Lugar Utópico como aproximação ao Lugar 

Sustentável. Mas falemos disto mais tarde. 

 

 

Ilustração 5 – Modelo da “Cidade Jardim”, Ebenezer Howard, 1902. (BEEVERS, 1988, Capa)  
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2.2. Uma era de tratados 

Para além do legado construído, a memória do mundo 

também reside no que os nossos antepassados 

deixaram desenhado e escrito. A aprendizagem não se 

faz pela mera observação e estudo do património mas 

também pela descrição textual daqueles que o erigiram 

ou que o estudaram no seu tempo. 

De todas as publicações, o tratado foi a que mais 

influenciou a produção arquitectónica dos tempos 

modernos. E até ao século XVIII, não se limitou a 

influenciar de forma passiva mas antes a regrar a 

arquitectura. A sua era inicia-se com Vitrúvio, que 

algures no século primeiro antes de Cristo escreve o 

único tratado da Antiguidade Clássica que chegou aos 

nossos dias e que nos dá informações valiosas sobre a 

arquitectura e os princípios arquitectónicos greco-

romanos.  

 
É neste documento, dedicado ao imperador Augusto e intitulado De Architectura Libri Decem 

(Dez Livros Sobre a Arquitectura) que, passado meio milénio, se fundamenta a arquitectura 

do Renascimento, tendo sido a base para inúmeros outros tratados e teorias. De facto, a 

importância deste documento não se limitaria ao conhecimento obtido da Antiguidade já que 

os princípios ali descritos viriam a tornar-se regras “quando Leon Battista Alberti, 

reconhecendo nos Dez Livros um modelo exemplar, lhe confere o estatuto de norma 

arquitectónica.” (Thoenes et al., 2003, p.6) 

Alberti5 (1404-1472) sistematizou os princípios de Vitrúvio no seu próprio tratado, De Re 

Aedificatoria (Sobre a Arte de Construir), um livro sem qualquer ilustração e que seria a 

primeira obra do género escrita por altura do Renascimento e o primeiro livro sobre 

arquitectura a ser impresso. A motivação de Alberti, como refere Thoenes (2003, p.24), “não 

foi apenas o tratado de Vitrúvio, mas também a destruição das ruínas antigas e o mau gosto 

dos seus contemporâneos submetidos à influência da arquitectura gótica, que fizeram nascer 
                                            
 
 
 
5 Leon Battista Alberti (Génova, 1404-1472), foi um humanista, arquitecto e teórico de arte italiano. 

 

Ilustração 6 – “De Architectura Libri Decem”, 
Vitruvio, 15 a.C. (DE CAMARGO, 2010, p. 11) 
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nele a ideia de conceber uma obra concorrente de melhor qualidade, mais bem organizada e 

fundamentada numa argumentação mais rigorosa.” 

A partir daqui outros autores e novos tratados se seguiriam, tendo por base os princípios de 

Vitrúvio, dos quais se destaca um elemento fundamental da estética arquitectónica: a coluna. 

No entanto, tal elemento, que parecia ser uma constante nas obras da antiguidade, 

apresentava uma grande diversidade de estilos que Alberti e outros autores procurariam 

classificar e sintetizar. 

  
Ilustrações 7 e 8 – “Regola Delli Cinque Ordini d’Architettura”, Barozzi Jacopo, il Vignola, 1562. (Di 
Iacomo, 1635, p. 19-20) 

 
O tratado que Vignola6 (1507-1573) viria a publicar em 1562, Regola Delli Cinque Ordini 

d’Architettura (Regra das Cinco Ordens de Arquitectura), denominava a coluna de “ordem”, 

por ser o elemento basilar de um sistema arquitectónico e caracterizador da sua linguagem e 

estilo. Vignola estabelece assim um conjunto de directivas para uma construção correcta 

                                            
 
 
 
6 Giacomo Barozzi da Vignola (Vignola, 1507-1573), arquitecto maneirista italiano e um dos grandes divulgadores do estilo 
Italiano pela Europa 
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propondo mesmo um novo método de cálculo de proporção de cada ordem, invertendo a 

relação entre proporção e classificação. Ao contrário dos seus antecessores que partiam da 

especificação da ordem (toscana, dórica, jónica, coríntia ou compósita) e a dimensionavam 

em função dessa classificação, Vignola partia do dimensionamento do edifício na sua 

globalidade, do qual deduzia as proporções e, consequentemente, a classificação das ordens 

resultantes. O seu tratado, rico em gravuras e tabelas que facilitavam os cálculos, aproximava 

assim a teoria da prática construtiva mas não pretendia estabelecer regras rígidas. “Ele 

próprio não parece ter considerado a sua teoria como um constrangimento: raras são com 

efeito as suas obras que respeitam as directivas da Regola.” (Thoenes et al., 2003, p.88) 

L’idea della Architettura Universale (A Ideia da Arquitectura Universal), de Scamozzi7 (1548-

1616) é o último tratado do Renascimento e apresenta o princípio de que a arquitectura é 

uma ciência universal englobando todos os aspectos da sociedade suportada na “concepção 

neoplatónica de um cosmo criado por Deus e ordenado segundo as suas leis matemáticas e 

geométricas.” (Thoenes et al., 2003, p.118). Partindo deste princípio, Scamozzi sugere que 

não sejam apenas a medida e a forma dos elementos a sumeter-se aos princípios 

reguladores da ordem arquitectónica, mas sim todas as partes do edifício, incluindo os 

espaços interiores. 

A obra teórica produzida desde o Renascimento até ao final do século XVIII assumiu outras 

formas para além do tratado, como é o caso das publicações de Piranesi8 (1720-1778), que 

recriavam com exemplar detalhe e rigor as ruínas e as vistas da Roma antiga suportadas em 

vestígios arqueológicos e, em grande parte, na sua própria imaginação. 

 

                                            
 
 
 
7 Vicenzo Scamozzi (Vicenza, 1548-1616), arquitecto e teórico de arquitectura italiano 
8 Giambattista Piranesi (Mogliano Veneto, 1720-1778), foi um importante artista de gravuras, desenhador, arquitecto e 
arqueólogo italiano 
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Ilustração 9 – Veduta del Ponte e Castello Sant' Angelo, Giambattista Piranesi, 1748. (NYPL, s.d.) 

 

A sua principal obra, Della Magnificenza ed Architettura de’ Romani (Da Grandeza e da 

Arquitectura dos Romanos) era uma homenagem à monumentalidade da arquitectura 

Romana, que aliava a arte depurada de decoração ao aspecto funcional, por contraponto à 

arquitectura grega que se tinha tornado puramente ornamental. Contudo, Piranesi mantinha 

um espírito aberto e “propunha-se criar um novo estilo moderno que teria por base a 

combinação ecléctica de todas as formas arquitectónicas da Antiguidade. É a conquista desta 

nova posição teórica que lhe permitirá integrar também nas suas obras tardias alguns 

elementos da arte egípcia.” (Thoenes et al., 2003, p.167). Alguns dos seus desenhos 

inventados serão talvez comparáveis, ainda que numa perspectiva arqueológica, aos das 

arquitecturas utópicas de Boullée (1728-1799) ou Ledoux9 (1736-1806), que apresentavam 

propostas utópicas, irrealizáveis com a tecnologia da altura, mas conceptualmente viáveis. 

                                            
 
 
 
9 Étienne-Louis Boullée (Paris, 1728-1799) e Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), foram dois visionários arquitectos 
neoclássicos franceses 
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Ilustração 10 – “Cenotáfio para Sir Isaac Newton”, Étienne-Louis Boullée, 1784. (ETLIN, 1994, Capa) 

 

Por esta altura, a discussão teórica da arquitectura já não se circunscrevia aos arquitectos. A 

arquitectura podia ser parte integrante de um discurso intelectual mais abrangente sobre a 

natureza, o homem e a sociedade. Os textos de Marc-Antoine Laugier (1713-1769), Essai sur 

l’Architecture e Observations Sur l’Architecture, publicados em 1753 e 1765, respectivamente, 

viriam introduzir uma nova variável no pensamento arquitectónico: a razão. Segundo Laugier 

a arquitectura não pode partir de regras formais rígidas ou da mera imaginação nem a ordem 

poderá existir por si só como elemento decorativo. “A cabana primitiva mítica é o seu 

protótipo: quatro troncos de árvore enterrados no chão sobre um quadrado e cobertos por 

uma plataforma rudimentar. É o modelo original, obtido da descrição de Vitrúvio, para todos 

os verdadeiros princípios arquitectónicos de uma construção pura, liberta de todos os 

elementos decorativos.” (Thoenes et al., 2003, p.311) 

A partir daqui inicia-se uma nova linha de discussão e começa a perceber-se uma inflexão 

nas teorias de Vitrúvio que, partindo da sua reinterpretação ou mesmo negação, darão origem 

a uma nova arquitectura afastada dos cânones clássicos. A ciência passa a ter um papel 

determinante e obras como a de Viollet-le-Duc10 (1814-1879) são determinantes nesta nova 

                                            
 
 
 
10 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (Paris, 1814-1879), foi um arquitecto ligado à arquitectura revivalista do século XIX e 
um percursor teórico da arquitectura moderna 
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linha de pensamento segundo a qual a arquitectura deve derivar de leis de natureza físico-

centífica e não de ideais historicistas ou artifícios decorativos. Viollet-le-Duc punha em causa 

os valores estabelecidos da arquitectura de então pelo confronto entre o Gótico e o Clássico, 

a construção e a decoração, o progresso face ao academismo, a técnica do engenheiro 

contra a arte do arquitecto, dando o mote para a discussão do que viria a ser o movimento 

moderno. E a utopia volta ao discurso do arquitecto. 
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3. Sobreviver ao Lugar Distópico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É, provavelmente, demasiado elogioso chamá-los utópicos; deveriam 
em vez disso ser chamados dis-tópicos11 ou caco-tópicos. O que é 
comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável; 
mas o que eles parecem defender é demasiado mau para ser 
praticável.” 
 

John Stuart Mill, Discurso ao Parlamento Britânico, 1868 
  

                                            
 
 
 
11 Distopia ou antiutopia é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção cujo valor representa 
a antítese da utopia ou promove a vivência numa "utopia negativa", Wikipedia (URL: http://pt.wikipedia.org/wiki/Distopia) 
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3.1. Entre Smallvile e Metrópolis: A ascensão do super-herói 

 

Ilustração 11 – Cena do filme “Metropolis”, Fritz Lang, 1927. (La Cinémathèque de Toulouse, s.d.) 

 
Em 1927, Fritz Lang mostra-nos no seu filme Metropolis, um mundo distópico onde a 

humanidade se divide em dois grupos: os cidadãos, que projectam, planeiam e tiram partido 

da cidade, e os operários, habitantes do submundo, que mantêm a cidade a funcionar mas 

não têm a visão do todo. Dominada pela tecnologia e a velocidade, a cidade de Lang parece 

emergir de um qualquer desenho de Sant’Elia numa visão distorcida do espaço e do tempo. 

Na primeira metade do século XX, o mundo ocidental passou por um turbilhão de 

transformações que se reflectiram em toda sociedade e redefiniram a forma e o 

funcionamento da cidade e, consequentemente, do mundo. Era o tempo da máquina e da 

velocidade, da produção em série e da estandardização. Se para MUMFORD (2007, p. 9) a 

utopia “designa ou a completa loucura ou a esperança humana absoluta”, então ela deixou de 

existir. Era agora o tempo da cidade distópica porque o Homem se deixou levar pela loucura 

e esqueceu a esperança. A República de Platão, a ilha de More, a cidade jardim de Howard já 

não eram a solução. Deram lugar à sociedade futurista de Marinetti e de Sant’Elia, à 

velocidade e à máquina de habitar de Le Corbusier. 
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E que dizer do homem moderno que vivia oprimido pelo capitalismo, vagueando sem 

identidade pela metrópole? Precisava de ser salvo, mas o heroismo de Hércules já não era 

suficiente. O Homem não precisava de exemplo porque não tinha tempo para o seguir. 

Precisava sim de quem lhe resolvesse os problemas enquanto vivia a sua vida veloz. 

Precisava de um super-herói. E em 1938 surge o Super-Homem, que escapa à destruição 

total do planeta Krypton e se refugia na Terra onde divide a sua existência entre Smallville, 

uma qualquer pacata cidade do interior dos Estados Unidos da América, que eu imagino 

repleta das casas usunianas de Wright, e outra Metropolis talvez inspirada na de Lang, na 

qual se refugia sob a identidade secreta do jornalista Clark Kent e que lhe serve de quartel 

general para salvar a humanidade dos vilões. 

O século XX foi um século de conflitos. Entre os homens, do Homem com a natureza, do 

Homem consigo próprio. Mas foi também um período de conquistas, de avanços, que por 

vezes representaram, como disse Neil Armstrong ao pisar a Lua, “um pequeno passo para 

um homem, mas um salto gigante para a humanidade”. Foi um tempo profícuo em 

vanguardas, humanistas e super-heróis, como os arquitectos do século XX, também eles 

divididos entre as suas smallvilles e metropolis’, ora inventando Lugares Distópicos ora 

procurando escapar-lhes e sobreviver-lhes. 

         

Ilustrações 12; 13 - “Action Comics”, nº1. (Shuster, 1938); “Superman”, nº 204 vol. 2. (Lee; Williams, 2004). 
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3.2. Um século de manifestos 

     

Ilustrações 14; 15 – “Velocidad Elegante”, Filipo Tommaso Marinetti, 1918. (Marinetti, 1991, Capa); “Futurismo”, Filipo 
Tommaso Marinetti, 1919. (Yale University Beinecke Rare Book and Manuscript Library, s.d.) 

 
Os textos publicados pelos arquitectos constituíram desde muito cedo um suporte importante 

para a compreensão das suas obras e da arquitectura em geral. E no século XX este facto 

viria a ganhar particular importância. Sobre a obra escrita dos protagonistas, Josep Maria 

Montaner (2007, p.49) refere que “se o momento das vanguardas arquitectónicas é de uma 

intensidade e transcendência únicas, os textos redigidos por seus protagonistas, os grandes 

criadores da arquitectura moderna, têm um valor privilegiado”. Ultrapassada a era do tratado, 

o século XX assiste ao aparecimento de uma nova forma de publicação artística, mais radical 

e disruptiva, alinhada com o pensamento social e político de então: O manifesto. 

A 20 de Fevereiro de 1909, Filippo Tommaso Marinetti publicava o primeiro manifesto de arte: 

“Le Futurisme”. Segundo Frampton (2003, p. 95) os principais pontos deste texto exaltavam 

as virtudes da temeridade, energia e audácia, enquanto afirmavam o supremo esplendor da 

velocidade mecânica enaltecendo o homem ao volante da máquina que é o mundo. O 

manifesto defendia ainda a guerra e exigia a destruição de todas as instituições académicas, 

reservando o último ponto para o contexto ideal de uma arquitectura futurista dominada pela 

industrialização e pela ciência. 
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Para além de anunciar a fundação do Futurismo enquanto movimento artístico e literário, 

aquele texto dava corpo à própria ideia do manifesto artístico e derivava dos denominados 

movimentos vanguardistas do século XX. No seu manifesto, Marinetti exaltava: 

1. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. 

2. A coragem, a audácia e a rebelião serão elementos essenciais da nossa poesia. 

3. Até hoje a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos 
exaltar o movimento agressivo, a insónia febril, a velocidade, a bofetada e o murro. 

4. Afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova: a beleza da 
velocidade. Um automóvel de corrida adornado de grossos tubos semelhantes a serpentes de 
hálito explosivo... um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a 
Vitória de Samotrácia. 

5. Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, 
lançada a toda a velocidade no circuito de sua própria órbita. 

6. O poeta deve prodigalizar-se com ardor, fausto e munificência, a fim de aumentar o 
entusiástico fervor dos elementos primordiais. 

7. Já não há beleza senão na luta. Nenhuma obra de arte que não tenha um carácter agressivo 
pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as 
forças ignotas para obrigá-las a prostrar-se ante o homem. 

8. Estamos no promontório extremo dos séculos!... Por que haveremos de olhar para trás, se 
queremos arrombar as misteriosas portas do Impossível? O Tempo e o Espaço morreram 
ontem. Vivemos já no absoluto, pois criámos a eterna velocidade omnipresente. 

9. Queremos glorificar a guerra – a única higiene do mundo -, o militarismo, o patriotismo, o 
gesto destruidor dos anarquistas, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo da mulher. 

10. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo o tipo, e combater o 
moralismo, o feminismo e toda vileza oportunista e utilitária. 

11. Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela sublevação; 
cantaremos a maré multicor e polifónica das revoluções nas capitais modernas; cantaremos o 
vibrante fervor nocturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas luas eléctricas; 
as estações insaciáveis, devoradoras de serpentes fumegantes; as fábricas suspensas das 
nuvens pelos contorcidos fios de suas fumaças; as pontes semelhantes a ginastas gigantes 
que transpõem as fumaças, cintilantes ao sol com um fulgor de facas; os navios a vapor 
aventurosos que farejam o horizonte, as locomotivas de amplo peito que se empertigam sobre 
os trilhos como enormes cavalos de aço refreados por tubos e o voo deslizante dos aeroplanos, 
cujas hélices se agitam ao vento como bandeiras que parecem aplaudir como uma multidão 
entusiasta. 

É de Itália que lançamos ao mundo este manifesto de violência arrebatadora e incendiária com 
o qual fundamos o nosso "Futurismo", porque queremos libertar este país da sua fétida 
gangrena de professores, arqueólogos, cicerones e antiquários. (Danchev, 2011, p.4-6) 
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Se por um lado Marinetti fazia convergir os restantes movimentos modernos para um 

movimento futurista agregador, artistas como Humberto Boccioni12 (1882-1916) ou arquitectos 

como Antonio Sant’Elia (1888-1916) pertencentes ao circulo social de Marinetti, adoptariam o 

manifesto como reflexo dos seus ideais, baseando a sua obra na velocidade e nos 

desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. 

 

 

Ilustração 16 – “Charge of The Lancers”, Tempera e Colagem sobre cartão (Milan, Pinacoteca di Brera), Umberto 
Boccioni, 1915 (Rainey et al., 2009, p. 357) 

 

                                            
 
 
 
12 Humberto Boccioni (Calabria, 1882-1916) foi um pintor e escultor italiano. Foi ainda autor do “Manifesto dos Pintores 
Futuristas” 
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 Ilustração 17 – “Unique Forms of Continuity in Space”, escultura de Bronze (Museum of Modern 
Art - New York City), Umberto Boccioni, 1913. (Acton, 2004, p. 46)  
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Na primeira metade do século XX, alguns arquitectos procuravam um novo sentido para a 

arquitectura e utilizavam o manifesto como justificação e extensão das suas obras, ainda que 

os seus ideais fossem ligeiramente distintos ou até divergentes. 

Adolf Loos publicou Ornamento e Crime (1908) onde fazia uma crítica feroz à arquitectura 

vienense do início do século, excessivamente decorativa, enquanto Frank Lloyd Wright, na 

América, sustentava uma Arquitectura Orgânica (1910), adaptada ao lugar.  

Antonio Sant’Ellia, no Manifesto da Arquitectura Futurista (1914), rejeitava o passado 

procurando revolucionar o presente, enquanto Walter Gropius perguntava O Que é 

Arquitectura? (1919), numa tentativa de recuperar o brilho perdido da arte esquecida que foi a 

arquitectura. 

Le Corbusier clamava Por Uma Arquitectura (1923) de futuro e defendia a ideia da casa como 

“máquina de habitar” e Mies Van der Rohe procurava no Edifício de Escritórios (1923) o efeito 

máximo com o mínimo de meios, ao passo que Alvar Aalto defendia A Humanização da 

Arquitectura (1940).  

Para melhor compreender o modo como cada um destes autores interpretou a arquitectura da 

sua época e influenciou a arquitectura do [seu] futuro, tomei os seus manifestos como ponto 

de partida. 
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Adolf Loos (1870-1933) 

Ornamento e Crime 

1908 

 

 

 

 

 

Adolf Loos (1870-1933), arquitecto austríaco, foi um acérrimo defensor de uma arquitectura 

adaptada ao seu lugar e ao seu tempo, por oposição à arquitectura historicista. Nascido em 

1870 em Brno, República Checa, estudou na Escola Real e Imperial do Estado e na 

Faculdade de Tecnologia de Dresden, onde recebeu formação como arquitecto. A sua 

experiência de três anos nos Estados Unidos da América, onde trabalhou como desenhador, 

permitiu que tomasse contacto com um mundo novo e uma sociedade em crescimento, 

prolífera em avanços tecnológicos e manifestações de modernidade. 

Sob a influência dos princípios da Escola de Chicago e dos escritos teóricos de Louis 

Sullivan, Loos viria a sedimentar as suas próprias ideias sobre a sociedade e a arquitectura 

de então, manifestadas após o seu regresso a Viena. Fá-lo-ia através de ensaios como 

Ornamento e Crime (1908) ou Arquitectura (1910), para além de outras publicações de 

“grande valor para a teoria da arquitectura, por conciliar as concepções inovadoras do 

princípio do século com a fidelidade aos princípios da simplicidade e a tectónica classicistas” 

(Montaner, 2007, p.49), de resto, patentes na sua obra. 

Em Ornamento e Crime, Loos insurge-se publicamente contra o ornamento e lança uma 

crítica mordaz à sociedade e à tradição historicista da arte e arquitectura austríacas, 

rompendo definitivamente com a Secessão Vienense, considerada por alguns uma versão 

austríaca da Art Nouveau. Embora igualmente empenhados no corte com o passado e na 

procura de uma nova identidade cultural para o país, os percursores da Secessão e Loos 

aproximavam-se nos objectivos. Contudo seguiam direcções opostas na sua concretização. 

 
Ilustração 18 – Adolph Loos (Sarnitz, 
2003, contracapa) 
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A sua crítica, que visava outros arquitectos da sua época, como Joseph Maria Olbrich ou 

Henry van de Velde, vai ao ponto de considerar crime o uso do ornamento moderno, já que 

este não reflectia a sociedade. Segundo Frampton (2003) Loos admitia “a apropriação 

eclética do ornamento arqueológico, ao mesmo tempo que excluía categoricamente a 

invenção da decoração moderna”. Entendia que, para além de ocultar a verdadeira essência 

da arquitectura, era um desperdício económico e uma afronta social, um desrespeito pelo 

trabalho do artesão que não era recompensado pelo seu trabalho. Para Loos, “a mudança 

dos ornamentos tem por consequência a desvalorização prematura do produto do trabalho. O 

tempo do trabalhador, o material utilizado, são capitais desperdiçados.” (Loos, 2004, p. 230) 

Por esta altura  o trabalho de Loos focava-se na reconversão de interiores, onde se 

observava uma certa expressão eclética que reflectia a “cisão fundamental, em sua obra, 

entre a rusticidade confortável, por um lado, e a austera monumentalidade por outro.” 

(Frampton, 2003, p.106) 

Em obras como o Kärntner Bar, ou American Bar (1908), em Viena, Loos combinou formas 

simples e sem adornos, com materiais opulentos e detalhes elaborados que transmitiam um 

sentido moderno e luxuoso. Espelhos que revestiam as paredes acima do nível dos olhos, 

ampliavam o espaço causando a sensação de que a sala se prolongava para além dos limites 

do bar e dos lugares sentados.  

O ornamento é um desperdício de mão-de-obra e, por isso, um desperdício de saúde. Foi 
sempre assim. No entanto, hoje o ornamento também significa desperdício de material e 
ambos significam desperdício de capital. 

Uma vez que o ornamento já não está organicamente relacionado com a nossa cultura, 
também já não constitui expressão da mesma. O ornamento criado hoje em dia não tem 
qualquer relação connosco, qualquer relação humana, qualquer relação com a ordem 
universal. Não tem capacidade de desenvolvimento. O que é que aconteceu à 
ornamentação de Otto Eckmann, o que aconteceu à de Van de Velde? O artista esteve 
sempre à frente da humanidade, cheio de saúde e de força. No entanto, o ornamentista 
moderno ou é um retardatário ou uma manifestação patológica. Os seus produtos são 
negados pelos próprios três anos depois. Para as pessoas cultas, tornam-se desde logo 
insuportáveis; os outros só mais tarde se apercebem dessa “insuportabilidade”. Onde estão 
hoje os trabalhos de Otto Eckman? Onde estarão os trabalhos de Olbrich daqui a dez anos? 
A ornamentação moderna não tem ascendência nem descendência, não tem passado nem 
futuro. É recebida com alegria pelas pessoas incultas para quem a grandeza do nosso 
tempo é um segredo bem guardado, e negada logo de seguida. (Loos, 2004, p. 229-230) 
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 Ilustração 19 – “Kärntner Bar” (Viena), Adolf Loos, 1908. (Sarnitz, 2003, p. 32) 
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O arquitecto que corrompe o lago 

No ensaio Arquitectura (1910), já depois da publicação do manifesto Futurista de Marinetti, 

Loos revisita a sua luta contra o ornamento mas foca agora a sua atenção na produção 

arquitectónica, referindo a influência nefasta que o arquitecto (formado pelas academias 

clássicas) exercia sobre o território, comparando o trabalho deste ao do camponês que 

constrói o seu abrigo em perfeita harmonia com a natureza ou ao do engenheiro que deixa a 

sua marca mas não corrompe o território, numa clara alusão à ideia de construir com um fim 

utilitario, prático e adaptado ao seu tempo. 

Como pode uma obra de um arquitecto, bom ou mau, corromper o lago? O camponês não o 
corrompe. Nem o engenheiro que constrói uma linha-férrea ao longo da margem ou que, com o 
seu barco, descreve sulcos no límpido espelho de água. Eles criam de maneira diferente. [...] 

O camponês queria construir uma casa para si, para a sua família e para os seus animais, e 
conseguiu. Também o seu vizinho e o seu bisavô o haviam conseguido. Constrói sem esforço, 
tal como o animal que se deixa guiar pelo instinto. E a casa é tão bela quanto uma rosa, um 
cardo, tão bela quanto um cavalo ou uma vaca. 

O arquitecto, pelo contrário, bom ou mau, corrompe o lago. O arquitecto, como a maior parte 
dos habitantes da cidade, não tem cultura alguma. O camponês, que tem uma cultura, está 
seguro do que faz. O habitante da cidade é um desenraizado. [...] 

Na segunda metade do século XIX ecoou o clamor dos incultos: não temos estilo! Que horror, 
quanta injustiça! Essa época tinha precisamente um estilo mais fortemente acentuado, mais 
distintivo que todas as épocas precedentes; produziu uma mudança única nos anais da 
arquitectura. Mas os falsos profetas confundiram, como sempre o fizeram, estilo e ornamento. 
Tínhamos um estilo, mas já não tínhamos ornamentos. Se pudéssemos despojar de 
ornamentos todos os edifícios, novos ou velhos e mostrá-los em toda a sua nudez, dificilmente 
distinguiríamos uma edificação do século XV de uma do século XVII. Mas qualquer leigo 
reconheceria num primeiro olhar os edifícios do século XIX. Os académicos acreditaram que o 
desaparecimento do ornamento arrastaria o desaparecimento do estilo. Copiaram os antigos 
ornamentos ao ponto de eles próprios os acharem ridículos. Então, puseram-se a inventar 
novos ornamentos, o que é o cúmulo da ausência de cultura. E agora estão muito satisfeitos 
por terem inventado “o estilo do século XX. Mas o estilo do século XX é algo totalmente 
diferente. Em nosso redor existe uma quantidade de objectos do mais puro século XX. São os 
objectos produzidos pelos artífices livres, aqueles que não foram postos sob tutela.  (Rodrigues 
et al., 2010, p. 86-88) 

 

Segundo Loos o homem da cidade perdeu a cultura. A harmonia existente entre o homem, o 

seu meio e o seu tempo dissolveu-se e agora, aqueles que apelida de falsos profetas, surgem 

com uma solução milagrosa. Inventar uma cultura nova, a partir de uma colecção de outras 

culturas perdidas. “[...] superámos a renascença. Tornámo-nos mais refinados, mais 
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exigentes. [...] Já não temos templos pintalgados de vermelho, de verde e de branco como o 

Partenon. Não, mas aprendemos a apreciar a beleza da pedra nua.” (Rodrigues et al., 2010, 

p. 87) 

Loos insurgia-se ainda contra a formação das escolas e das academias, criticando a 

insistência numa arquitectura historicista, sustentada no ornamento. Justificava a sua crítica 

dizendo que “como os objectos que chegaram até nós eram muito ornamentados mercê da 

sua falta de utilidade prática, pensaram que as épocas antigas apenas tinham produzido 

objectos repletos de ornamentação. E, como, quanto mais ornamentos havia, mais fácil se 

tornava a sua catalogação, classificação e avaliação, o estudo dos estilos converteu-se no 

mais sério divertimento destes tristes tempos.” (Rodrigues, 2010, p.87) 

Subentendia-se pelas suas palavras que Loos procurava, à semelhança do que Wright fazia 

na América e fruto das mesmas influências, uma identidade nova para a arquitectura na 

Europa, que se identificasse claramente com as necessidades e materiais do seu tempo.  

Antecipando em quase uma década o Estilo Internacional, a Casa Steiner (1910), em Viena, 

representava a linguagem exterior abstracta, sem adornos, que Loos perseguia. Com ela, 

introduziu também o conceito de Raumplan, uma nova forma de explorar o espaço em 

diferentes níveis, organizados de acordo com a economia e a funcionalidade e que viria a 

utilizar em várias das casas que projectou. Loos utilizava o Raumplan para criar dinâmica 

espacial e para diferenciar os espaços habitacionais no interior da casa. 

Finalmente, numa perspectiva de “o seu a seu dono”, Loos sustrentava ainda a ideia de que o 

arquitecto deveria concentrar-se na edificação, deixando os elementos móveis a cargo dos 

artesãos, numa clara identificação com os princípios da Arts & Crafts, de reacção à produção 

em massa levada a cabo por máquinas. A este propósito Loos escreveu: “As paredes de um 

edifício pertencem ao arquitecto. Trata-se de um espaço onde ele reina absoluto, e o mesmo 

se pode dizer do mobiliário que não é móvel” (Frampton, 2003, p. 107) 

 



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   61 
 

 

Ilustração 20 – “Steiner House” (Viena), Adolf Loos, 1910. (Sarnitz, 2003, p. 42) 

 
 
O arquitecto, servidor da comunidade 

Ainda no ensaio Arquitectura (1910), Loos introduz a ideia de arquitectura ao serviço da 

comunidade, comparando-a à arte estabelecendo, com estas, diversas analogias: o carácter 

público da arquitectura por oposição ao teor privado da arte, o necessário da primeira face ao 

acessório da segunda, o papel de servidor (arquitecto) e o de mestre (artista). 

O edifício deve agradar a todos. É isso que o distingue da obra de arte, que não tem a 
obrigação de agradar a ninguém. A obra de arte é algo do foro privado do artista. O edifício não 
é um assunto privado. A obra de arte nasce sem que ninguém precise dela. O edifício responde 
a uma necessidade. O artista não tem que prestar contas a ninguém. O arquitecto tem que 
prestar contas a toda a gente. A obra de arte perturba o bem-estar dos homens. A casa serve 
apenas e só esse bem-estar. A obra de arte é, na essência, revolucionária, a casa é 
conservadora. A obra de arte pensa no futuro, a casa no presente.  Todos apreciamos o nosso 
conforto. Detestamos tudo aquilo que nos arranca do nosso aconchego e perturba o nosso 
bem-estar. É por isso que gostamos da casa e odiamos a arte. 

Mas então não será o edifício uma obra de arte? Não será a arquitectura uma arte? Sim, assim 
é. Apena uma pequena parte do trabalho do arquitecto é do domínio das Belas-Artes: o túmulo 
e o monumento comemorativo. Tudo o resto, tudo aquilo que tem  uma utilidade prática, tudo 
aquilo que corresponde à satisfação de uma necessidade, deverá ser excluído do domínio da 
arte. 
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Quando tivermos entendido que a arte está para além de toda a utilidade prática, quando 
tivermos eliminado dos nossos dicionários o contraditório e falaz termo de “artes aplicadas” 
teremos por fim a arquitectura do nosso tempo. O artista é o seu próprio mestre, o arquitecto é 
um servidor da comunidade. [...] 

Toda a nossa cultura repousa sobre a Antiguidade Clássica; a nossa arquitectura sobre a dos 
romanos; nada podemos fazer contra isso. A nossa maneira de pensar e de sentir advém da 
dos romanos. Com eles aprendemos a pensar socialmente e a refrear as nossas paixões. Não 
é por acaso que os romanos foram incapazes de conceber uma nova ordem de colunas, um 
novo ornamento. Os gregos, que inventaram as molduras, eram individualistas: os gregos 
apenas administravam as suas cidades. Os romanos inventaram a ordem social e 
administraram o mundo. Os gregos centraram todas as suas energias no perfil, que é 
individual; os romanos na planificação, que é social. Os romanos superaram os gregos, nós 
superámos os romanos. Os mestres da arquitectura moderna quiseram, todos eles, construir 
como os romanos. Sabemos que se enganaram. A época, o lugar, as necessidades, muito 
alegremente baralharam os cálculos dos arquitectos. Mas de cada vez que os pobres 
arquitectos tentavam desviar-se da tradição, de cada vez que o ornamento se multiplicava 
surgia um mestre evocando a origem romana da nossa arquitectura, retomando o fio à meada. 
(Rodrigues et. Al, 2010, p.89-90) 

 

Nesta parte final do seu ensaio, Loos apresenta-nos uma reflexão histórica sobre os 

fundamentos da arquitectura moderna, sustentada na comparação entre o individualismo da 

cultura grega e o carácter social da cultura romana e sugerindo que do mesmo modo que os 

romanos superaram os gregos, nós superámos os romanos. Esta reflexão permite-nos 

perceber o percurso de Loos e o carácter eclético da sua obra, que evoluiu para um purismo 

de forma adaptada à função, como preconizava Sullivan, e que se reflecte desde cedo em 

obras como a Casa Michaelerplatz (1911), um edifício de apartamentos e serviços em Viena 

que seria alvo de grande controvérsia pela sua excessiva simplicidade. Alguns dos adornos 

presentes no edifício foram um compromisso necessário para a viabilização da obra pelas 

entidades reguladoras da época. 
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Ilustração 21 – “Casa Michaelerplatz - Looshaus" (Viena), Adolf Loos, 1911. (Sarnitz, 2003, p. 39) 
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Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

A Arquitectura Orgânica 

1910 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Montaner (2001), a cultura organicista desenvolvida na obra de Frank Lloyd 

Wright (1867-1959), arquitecto norte americano, viria reforçar a relação da arquitectura com o 

lugar. Influenciado por Louis Sullivan (1856-1924), seu mestre e mentor Wright defende “uma 

nova arquitectura para uma nova sociedade orgânica, no caso a dos estados unidos, fundada 

no individualismo e na democracia.” (Montaner, 2007, p.55) 

Durante uma viagem à Europa, em 1909, com o intuito de publicar um portfólio com as suas 

mais importantes obras, o Portfolio Washmuth, Wright reclama “um regresso ao espírito gótico 

na arte e na arquitectura da vida moderna” (Thoenes et al., 2003, p.732), como forma de 

recuperar a arquitectura corrompida e inorgânica que surgiu após o Renascimento. Nesta 

publicação, Wright expõe o seu programa de arquitectura orgânica para uma sociedade 

democrática. Embora com concretizações distintas, era evidente a compatibilidade de ideais 

entre Loos e Wright em torno de uma nova arquitectura.  

Segundo Montaner (2007), Wright foi um caso singular e autónomo na arquitectura moderna 

uma vez que a sua obra não seguia os parâmetros internacionais desenvolvendo-se antes em 

estreita relação com a sociedade norte americana. Talvez por isso a pradaria selvagem e a 

paisagem construída pela cultura agrária norte-americana, que resulta da organização 

funcional dos terrenos com fins produtivos, dêem o mote para sustentar o princípio da 

racionalização pela geometrização e da harmonia entre obra e natureza, que Wright explora 

na sua arquitectura orgânica.  

  

 
Ilustração 22 – Frank Lloyd Wright 
(Library of Congress, s.d.) 
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Na arquitectura orgânica é completamente impossível abordar separadamente o edifício, a sua 
organização, o terreno e a paisagem. Na ideia de concepção do edifício, todos estes elementos 
funcionam como um todo. Devem ser todos previstos e tidos em linha de conta. Devem tornar-
se simples detalhes do carácter e do acabamento do edifício. É necessário incorporar (ou 
excluir) a iluminação, o aquecimento ou a ventilação. Até mesmo as cadeiras, mesas, placards 
e instrumentos de música devem, na medida do possível, fazer parte do edifício e não serem 
concebidos como meros acessórios. 

Tornar a habitação humana uma obra de arte completa, bela e expressiva em si mesma, 
intimamente ligada à vida moderna e feita para viver, prestando-se livremente e de uma forma 
mais adaptada às necessidades pessoais dos seus habitantes, entidade harmoniosa em si, 
cuja cor, motivo e natureza correspondem às necessidades práticas e são a expressão real do 
seu carácter – é este o contributo inestimável que a América moderna oferece à arquitectura. 
Base verdadeira de uma verdadeira cultura. Concepção sublimada do “instinto propriedade” do 
nosso tempo? Mas logo que esteja fundado e visível, estou convicto que este ideal se tornará 
uma nova tradição, um grande passo em frente por oposição à moda imposta por uma época 
em que a habitação é um composto de células dispostas em divisões separadas – salas 
concebidas para conter conjuntos de móveis, por muito que sejam conseguidas, à exclusão dos 
elementos de conforto – antes de mais uma preocupação de propriedade. Por oposição a este 
agregado antigo de divisões e retalhos, o edifício moderno torna-se uma entidade orgânica. 
Aproximamo-nos verdadeiramente de um ideal superior, como realização mais íntima da 
expressão da vida no seu próprio ambiente. Uma grande coisa, por oposição à reunião 
discordante de uma série de pequenas coisas. (Rodrigues et al., 2010, p. 91) 

 

A casa Usoniana13 materializa a arquitectura orgânica de Wright. A sua forma mimetiza a 

horizontalidade da paisagem e a sua organização faz-se pela articulação de formas 

geométricas simples que geram espaços fluidos e intercomunicantes: interior-interior,  interior-

exterior, casa-envolvente. O seu conceito de espaço para habitar  passa pela eliminação das 

divisões típicas de uma habitação para obter um único espaço aberto, em que todos os 

elementos, desde o mobiliário até à paisagem exterior, são intencionalmente articulados e 

pensados como parte integrante de um organismo vivo. A casa transforma-se num lugar. “No 

espaço aberto e extenso que Wright descobre mediante a destruição da caixa 

compartimentada convencional já está presente a concepção específica de lugar.” (Montaner, 

2007, P.34) 

 

                                            
 
 
 
13 O termo Usoniano, utilizado por Wright, era uma alernativa ao termo Americano, em referência ao povo dos Estados 
Unidos da América. 
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A casa Usoniana 

 

Ilustração 23 – “Jacobs House” (Madison, Wisconsin), Desenhada para Herbert e Catherine Jacobs, foi o protótipo da casa 
Usoniana, Frank Lloyd Wright, 1936. (Twombly, 1987, p. 242) 

 

Na casa Usoniana, a simplificação construtiva e a utilização de materiais tradicionais como a 

pedra ou a madeira, reforçam a relação da casa com o lugar. Mas noutros projectos, Wright 

não tem receio de utilizar materiais e tecnologias mais avançadas que não só se integram no 

lugar como o qualificam. “Na casa Kaufmann ou da Cascata (1931-1939), grandes 

plataformas artificiais de concreto em balanço – isto é, uma solução de alta tecnologia – 

qualificam e melhoram um entorno de grande beleza natural”. No fundo, desde que 

devidamente articulados e integrados, todos os materiais e técnicas deveriam contribuir 

harmoniosamente para uma arquitectura integral. No ensaio Na Natureza Dos Materiais, de 

1932, Wright reforçava: 

Na arquitectura integral, o mesmo espaço deve fluir em todas as direcções. O compartimento 
em si deverá ser considerado arquitectura em si mesma ou não temos arquitectura. Um espaço 
exterior deixará d ser um mero exterior. Exterior e interior não mais serão coisas separadas. 
Agora o exterior pode fluir para o interior e interior pode e deve dirigir-se para o exterior. Não 
existem um sem o outro. Forma e função convertem-se assim numa unidade quer em desenho 
quer em execução – desde que a natureza dos materiais, os métodos e os propósitos estejam 
todos em uníssono. (Rodrigues et al., 2010, p. 220) 
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Ilustração 24 – “Casa Kaufmann” (Pennsylvania), Frank Lloyd Wright, 1935. (Stoller, 1999, capa) 

 

Não será também alheia à arquitectura orgânica de Wright, certamente, a influência das 

culturas orientais, nomeadamente a japonesa, com a qual se relaciona nalguns elementos 

chave como é o caso da utilização da lareira como ponto central a partir do qual a casa se 

organiza. Como refere Manson14, “Se admitirmos que o actual confronto com os conceitos 

japoneses foi a referência requerida em certo ponto de sua carreira para dar à sua 

arquitectura uma direcção final e inequívoca, muitos passos da evolução de Wright se tornam 

racionais em vez de metafísicos. São exemplos: a tradução do tokonama, elemento 

permanente do interior japonês e centro das cerimónias e da contemplação doméstica, na 

sua contrapartida ocidental, a lareira, e a expansão da lareira até adquirir uma importância 

animista”. (Frampton, 2003, p. 99) 

                                            
 
 
 
14 Referência à caracterização que G. C. Manson faz da influência da cultura japonesa no trabalho de Wright.  
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Ilustração 25 – Lareira da “Casa Kaufmann” (Pennsylvania), Frank Lloyd Wright, 1935. (Stoller, 1999, p. 76) 

 

Numa era de industrialização, automatização, massificação e produção em série, Wright 

volta-se para uma arquitectura humanizada, pensada em função das necessidades do seu 

habitante e perfeitamente integrada no lugar, uma oferenda do Novo Mundo ao velho mundo 

europeu, já gasto pela era da máquina. 

Segundo Wright, “compete à América, mais do que a qualquer outra nação, criar uma 

arquitectura de espírito democrático: essa arquitectura deveria simultaneamente manifestar o 

ideal individualista e ser penetrada de ideais industriais. [...] O estilo orgânico de espírito 

gótico é tão natural como o espírito de uma flor; deveria definir-se a partir das necessidades 

de quem o utiliza, da própria natureza dos materiais e das particularidades naturais da 

paisagem.” (Thoenes et al., 2003, p.734) 

Embora tenha sido no modelo da casa usoniana que Wright melhor representou os seus 

ideiais de uma arquitectura orgânica, ao longo dos 60 anos da sua vasta carreira, projectou 

obras para os mais diversos fins, como a sede da Johnson Wax (1936) ou Museu 

Guggenheim de Nova Iorque (1943).  
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Ilustração 26 – Frank Lloyd Wright com o modelo do Museu Guggenheim, Exposição “Sessenta Anos de Arquitectura 
Viva”, Nova Iorque, 1953 (Pfeiffer, 2004, p. 13) 
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Antonio Sant’Elia (1888-1916) 

Manifesto da Arquitectura Futurista 

1914 

 

 

 

 

 

 

Antonio Sant’Elia (1888-1916), um jovem arquitecto italiano, associou-se ao movimento 

futurista após a sua ida para Milão, em 1912, produzindo entre aquela data e 1914 uma série 

de desenhos evocativos de uma Città Nuova (Cidade Nova), concebida como símbolo de uma 

nova era, influenciado pelas ideias dos arquitectos Otto Wagner e Adolf Loos e pelas 

emergentes cidades Norte Americanas. No entanto, como veremos mais adiante, a sua visão 

muito própria do futuro denotava um afastamento de pincípio mesmo com estes que lhe 

serviam de inspiração. 

Em 1914 Sant’Ellia publica o Manifesto dell’Architettura Futurista conjuntamente com 

Marinetti, porta-voz dos futuristas italianos. Na linha de pensamento que Loos seguia em 

Ornamento e Crime, criticava com veemência a arquitectura inspirada no classicismo, 

difundida pelas revistas e academias, totalmente desadequada das necessidades quotidianas 

da cidade moderna, industrializada e veloz. “O Manifesto dell’architettura futurista publicado 

oficialmente em Julho de 1914, parece ter tido como primeiro objectivo o reconhecimento 

público de Sant’Elia como futurista.” (Frampton, 2003). 

O excerto que se segue, corresponde à parte final do manifesto, onde Sant’Ellia sistematiza 

os seus pontos fundamentais. 

  

 
Ilustração 27 – Antonio Sant’Ellia 
(Studio di Archittetura Arch. Francesco 
Gherardi, s.d.) 
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Eu combato e execro: 

1. O pseudo-vanguardismo da arquitectura moderna austríaca, húngara, alemã e americana, 
no seu conjunto; 

2. A arquitectura clássica, solene, hierática, teatral, decorativa, monumental, sedutora, 
complacente, no seu conjunto; 

3. O embalsamento, a reconstrução e a reprodução de monumentos e de antigos palácios; 

4. As linhas ortogonais e horizontais, as formas cúbicas e piramidais, que são estáticas, 
pesadas, penosas e absolutamente estranhas à nossa sensibilidade moderna; 

5. A utilização de materiais maciços, volumosos, duráveis, antiquados e caros. 

E proclamo: 

1. Que a arquitectura Futurista é a arquitectura do cálculo da audácia e da simplicidade, a do 
betão armado, do ferro, do vidro, do cartão das fibras têxteis, em suma, de todo o material 
susceptível de substituir a madeira, a pedra e o tijolo, que torne possíveis a elasticidade e a 
ligeireza; 

2. Que a arquitectura não é a insípida combinação das conveniências e da utilidade mas que 
continua uma arte – quer dizer expressão e síntese; 

3. Que as linhas oblíquas e elípticas são dinâmicas, em conformidade com a natureza; que elas 
possuem um poder emocional mil vezes superior às linhas verticais e horizontais e que 
nenhuma dinâmica pode, sem elas existir na arquitectura; 

4. Que a decoração, sobreposta à arquitectura, tem qualquer coisa de absurdo e que O VALOR 
DECORATIVO DA ARQUITECTURA FUTURISTA NÃO DEPENDE SENÃO DA DISPOSIÇÃO 
DO MATERIAL NO ESTADO BRUTO NÃO DESNATURADO NEM VIVAMENTE COLORIDO; 

5. Que à semelhança dos antigos, que retiravam a sua inspiração artística da natureza, nós 
que somos materialmente e espiritualmente artificiais, devemos buscar a nossa inspiração no 
mundo mecânico moderno que criámos e do qual a mais bela expressão, a síntese mais 
perfeita, a manifestação mais eficaz da unidade é a arquitectura; 

6. Que a arquitectura deixou de ser a arte de dispor as formas segundo regras estabelecidas; 

7. Que há lugar para compreender por arquitectura a faculdade de conciliar livre e 
ousadamente o homem e o seu ambiente – quer dizer, fazer do mundo dos objectos o fiel 
reflexo do mundo espiritual; 

8. Que esta arquitectura não pode gerar os hábitos plásticos, nem de formas, pois a 
característica fundamental da arquitectura futurista é ser consumível e perecível. AS NOSSAS 
CASAS DURARÃO MENOS TEMPO QUE NÓS, CADA GERAÇÃO DEVERÁ CONSTRUIR A 
SUA CIDADE. Este estado de perpétua renovação do ambiente construído contribuirá para a 
vitória do futurismo, manifesta já no “DISCURSO LIVRE”, NO “DINAMISMO PLÁSTICO”, NA 
“MÚSICA SEM BARRA DE COMPASSO”, NA “ARTE DOS SONS” e que nos ajuda 
infatigavelmente a lutar contra a cobardia do discurso inflamado dos bons velhos tempos. 
(Rodrigues et al., 2010, p. 98-99) 
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Ruptura com o passado 

Analisando com atenção o manifesto de Sant’Elia, podemos perceber uma atitude mais 

radical do que a de Loos, no que respeita à relação com o passado. Apesar de  Loos 

entender que à arqutectura moderna não se devem aplicar as regras da arquitectura  

clássica, muito menos mimetizá-la, entende que os seus fundamentos básicos são válidos. A 

sua arquitectura eclética reflecte a ideia de que o que aprendemos com o passado pode e 

deve ser melhorado. Camada após camada, o que temos hoje resulta de um processo aditivo 

de cultura e conhecimento que não pode ser ignorado.  

Sant’Elia, por seu lado, defendia um corte radical no continuum histórico, partindo do zero, 

rumo a uma nova condição humana. A arquitectura que propunha deveria ser sustentada nos 

novos materiais e técnicas disponibilizados pela tecnologia agora disponível e com ela 

deveria ser construída uma nova cidade (Città Nuova) planeada para satisfazer ao máximo 

todas as exigências de um novo modo de viver. 

 

  

Ilustrações 28 e 29 – “Città Nuova”, Antonio Sant’Ellia, 1914. (Kirk, 2005, p. 54) 
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Tal como Loos, Sant’Elia critica os ensinamentos das academias e das revistas de arte que, 

em vez de ensinar a arquitectura do futuro, ensinam a mascarar a arquitectura com os 

motivos do passado. 

Já não há arquitectura desde o século XVIII. Aquilo a que chamamos arquitectura moderna, é 
uma mistura de estilos díspares que mascara a ossatura dos edifícios modernos. A beleza da 
cidade e do aço é profanada por decorações de Carnaval, que nem o gosto nem as 
necessidades de estrutura justificam e que são repescadas do Egipto Antigo, da Índia, 
Bizâncio, ou ainda dessa surpreendente proliferação da fraqueza de espírito e da incapacidade 
chamada neoclassicismo. 

Apreciamos em Itália essas manifestações de complacência arquitectural e consideramos 
esses sinais de incapacidade que nos chegam do estrangeiro, como invenções geniais e 
novidades em matéria de arquitectura. Os jovens arquitectos italianos que, sob a pressão de 
modestas revistas de arte, expõem os seus talentos nos bairros novos das nossas cidades, 
fazem uma alegre mistura de colunatas em ogiva, de pilastras egípcias, de volutas rococó, de 
“putti” do Quatrocento e de cariátides bochechudas e tentam fazer passar isso por um estilo 
que procura parecer monumental.A aparição/desaparição das formas, o número em 
crescimento constante das máquinas, a multiplicação quotidiana das necessidades devido à 
rapidez das comunicações, a acumulação da população, as questões de higiene e centenas de 
outros problemas da vida moderna, não chegam a incomodar estes pretensos renovadores da 
arquitectura. Eles continuam imperturbavelmente apoiados por pequenas revistas alemãs de 
arquitectura, a aplicar as regras de Vitrúvio, Vignola e Sansovino, e a impor às nossas cidades, 
enquanto que elas deviam ser o reflexo fiel do que nós somos, imagem de uma época 
estúpida. 

Nas suas mãos, esta arte, que é de expressão e síntese, transformou-se num vão exercício de 
estilo e numa mistura medíocre de receitas que disfarçam os edifícios modernos de banais 
construções em pedra dos bons velhos tempos. Como se nós, acumuladores e geradores de 
movimento, com o nossos auxiliares mecânicos e com o ruído e a velocidade da nossa vida, 
pudéssemos viver nas ruas que os nossos antepassados edificaram há quatro, cinco ou seis 
séculos, em função das suas necessidades.  

É a grande tolice da arquitectura e as academias, nas quais a inteligência se encontra 
aprisionada, são nisso cúmplices, desonrando-se a si próprias, ao constranger os estudantes a 
copiar os modelos clássicos em lugar de educar o seu espírito na procura dos limites e e das 
soluções do problema da “casa e da cidade futurista”. A casa e a cidade que nos pertencem 
materialmente e espiritualmente por completo e no interior das quais a nossa vida tumultuosa 
se possa desenrolar, sem se parecer com um anacronismo grotesco. (Rodrigues et al., 2010, p. 
97) 
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O aumento da população nas cidades ou a multiplicidade de actividades da metrópole, levam 

a novas necessidades de mobilidade, de habitação, de salubridade que a arquitectura actual, 

com a sua mescla de estilos e desordem não satisfazem. Os arquitectos devem aprender a 

trabalhar os novos materiais, dominar as novas técnicas, em suma, devem evoluir para um 

pensamento coincidente com o mundo de hoje para saberem pensar a cidade do futuro.  

A arquitectura futurista não é uma questão de modificação de linhas. Não se trata de procurar 
novos formatos ou novas formas de portas ou janelas nem sucedâneos de colunas, pilastras, 
consolas, cariátides e gárgulas. Não se trata de saber o que vamos fazer com uma fachada, 
deixá-la nua, caiá-la ou vesti-la de pedras. Não se trata igualmente de precisar as diferenças 
formais entre antigos e novos edifícios. 

Trata-se de edificar a casa futurista seguindo um plano sólido e utilizar para isso todos os 
recursos das ciências e das técnicas e de satisfazer ao máximo todas as exigências dos 
nossos modos de viver e de pensar, de afastar tudo o que é grotesco, embaraçante e nos 
parece estranho aos domínios da tradição, do estilo, da estética, das proporções, de colocar 
formas e linhas novas, de uma nova harmonia dos perfis e dos volumes, em suma, uma 
arquitectura dotada de uma nova relação com a existência e que assenta inteiramente sobre as 
condições particulares da vida moderna. 

Esta arquitectura não pode ser submetida a qualquer lei de continuidade histórica. Ela deve ser 
tão nova como o nosso próprio espírito. 

A arquitectura pode evoluir ao longo dos tempos e passar de um estilo a outro, conservando o 
seu carácter geral, pois existem muito poucas mudanças susceptíveis de transformar 
profundamente as condições de vida ou de as destruir para as substituir por outras novas, 
como podem fazê-lo, por exemplo, a descoberta de leis da natureza, o apuramento de sistemas 
mecânicos ou a utilização económica e racional dos materiais. E a História é no entanto prolixa 
em mudanças impostas pela moda, pelas convicções religiosas e pelas sucessões dos regimes 
políticos. 

Esta evolução de estilos fica-se pela época moderna. A arquitectura desliga-se da tradição para 
começar do zero. O cálculo da resistência dos materiais, a utilização do betão armado e do 
ferro tornam impossível uma “arquitectura” no sentido clássico e habitual do termo. Os novos 
materiais de construção e as nossas concepções científicas são incompatíveis com a disciplina 
dos estilos históricos. É o que torna grotescos os edifícios “na moda”, nos quais os elementos 
ligeiros de suporte e o betão quebradiço devem imitar pesadas abóbadas e o aspecto 
imponente do mármore. (Rodrigues et al., 2010, p. 97-98) 
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A cidade veloz e a casa-máquina 

O manifesto continua com a evocação de um novo ideal de beleza, baseado no dinamismo e 

na mobilidade, no que é prático, efémero e rápido, por oposição ao estático, ao massivo, à 

monumentalidade. Refere mesmo, que a “casa futurista deve assemelhar-se a uma máquina 

gigante”, utilizando pela primeira vez o termo “máquina” aplicado à arquitectura, termo esse 

que viria a ser aplicado mais tarde por Le Corbusier no seu manifesto Por Uma Arquitectura 

(1923). 

O contraste gritante entre o mundo antigo e o mundo moderno assenta na aparição, na nossa 
época, de um certo número de coisas, de elementos com que os antigos nem sonhavam. Nós 
dispomos de possibilidades materiais e de concepções que têm elas mesmas repercussões de 
toda a espécie. A primeira é um novo ideal de beleza, ainda embrionário, mas que já começa a 
fascinar as massas. Perdemos o sentido do monumental do massivo e do estático e 
enriquecemos a nossa sensibilidade com o gosto do ligeiro e do prático, do efémero e do 
rápido. Sentimos que já não somos os homens das catedrais, dos palácios e das salas de 
audiências, mas de grandes hotéis, de gares, de estradas imensas, de portos gigantescos, de 
mercados cobertos, de passagens iluminadas, da reconstrução e da reorganização. 

Devemos inventar e construir a cidade futurista. Ela deve parecer um vasto local de obra 
ruidosa e fazer prova do dinamismo, da mobilidade, da vivacidade em todas as suas partes; a 
casa futurista deve assemelhar-se a uma máquina gigante. O ascensor não deve mais ser 
dissimulado, como um verme solitário, na caixa da escada. Tornadas supérfluas, as escadas 
devem desaparecer e os ascensores elevar-se como serpentes de vidro e ferro. A casa em 
betão, vidro e ferro, sem pintura nem ornamento, rica apenas na beleza das suas linhas e das 
suas formas, que a sua simplicidade mecânica torna extraordinariamente “feia”, e cujas 
proporções obedecem aos regulamentos locais, eleva-se acima da rua, abismo tumultuoso, 
que não se expõe mais como uma esteira em frente às cabanas dos porteiros, mas que se 
afunda profundamente abaixo da terra, a uma altura de vários andares. O tráfico urbano far-se-
á nestes andares, ligados entre si por escadas mecânicas e passadeiras metálicas 
extremamente rápidas. 

O decorativo deve desaparecer. O problema da arquitectura futurista não será resolvido 
copiando exemplos chineses, persas ou japoneses, com a ajuda de fotografias nem aplicando 
ridiculamente as regras de Vitrúvio, mas antes com ideias de génio e à luz da experiência 
científica e técnica. A revolução deve produzir-se por todo o lado. Devemos utilizar os tectos e 
os subsolos e reduzir a importância das fachadas, fazer passar as questões de bom gosto do 
domínio dos pequenos problemas de forma, de capitel de peristilo, ao domínio, maior, dos 
grandes reagrupamentos, dos planos de arquitectura de vistas largas. É tempo de abolir essa 
triste arquitectura comemorativa. Queremos suprimir os monumentos, os passeios, as 
colunatas, as grandes escadarias, enterrar as ruas e as praças, subir o nível da cidade. 
(Rodrigues et al., 2010, p. 98) 
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Ilustração 30 – Esquissos “Estação Central para Milão, Estádio em Betão e Central Eléctrica”, Antonio Sant’Ellia, 
1912/1914. (Kirk, 2005, p. 47) 

 
Os desenhos de Sant’Elia e o seu discurso são paradoxais. Ao resumir o seu manifesto, diz 

“que esta arquitectura não pode gerar os hábitos plásticos, nem de formas, pois a 

característica fundamental da arquitectura futurista é ser consumível e perecível. As nossas 

casas durarão menos tempo que nós, cada geração deverá construir a sua cidade”. Mas, de 

facto, o que ele propõe para a Cittá Nuova é repleto de forma e de perenidade. Como refere 

Frampton, “ao mesmo tempo que tomava uma posição firme contra toda a arquitectura 

comemorativa e, por conseguinte, contra todas as formas estáticas e piramidais, os desenhos 

de Sant’Elia estão repletos de tais imagens monumentais” (Frampton, 2003, p. 99). Apesar 

disso e do seu desaparecimento precoce, em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial, que 

não lhe permitiu pôr em prática as suas ideias, estas viriam a exercer grande influência sobre 

outros arquitectos. Curiosamente, não é em Itália mas sim na Rússia que, a partir de 1919, os 

construtivistas revolucionários adoptam e dão sequência aos princípios futuristas de Marinetti, 

Boccioni e Sant’Elia. 
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Walter Gropius (1883-1969) 

O que é Arquitectura? 

1919 

 

 

 

 

 

Walter Gropius (1883-1969), arquitecto alemão, obteve a sua experiência prática no atelier de 

Peter Behrens15 (1868-1940) e em 1910 abriu o seu próprio atelier, tendo como assistente 

Adolf Meyer16 (1881-1929). Foi um dos arquitectos mais influentes do movimento moderno e 

fundou a Bauhaus em Weimar, em 1919, com a intenção de “seguir os passos teóricos dos 

membros do arts & crafts“ e difundir na Alemanha “a ideia de uma obra baseada na união de 

todas as artes” (Montaner, 2007, p. 50). Publicou ainda diversos ensaios como Internationale 

Architektur (1925) ou Bauhaus: novarquitectura (1935), evocando um método internacional de 

fazer arquitectura. 

Segundo Montaner, Gropius defendia a homogeneização e a padronização ancorado na 

premissa de que «a maioria dos indivíduos tem necessidades análogas», aproximação 

contrária à de Wright, tendo insistido no trabalho em equipa para a criação de uma nova 

arquitectura como produto inevitável das condições técnicas, sociais e intelectuais da época. 

No folheto de uma exposição de arquitectos desconhecidos, subordinada ao tema “Utopia” e 

promovida pelo Arbeitsrat für Kunst (Conselho dos Trabalhadores Artísticos) em 1919, 

surgiam três textos em forma de manifesto escritos por Walter Gropius, Bruno Taut17 e Adolf 

Behne18. 

                                            
 
 
 
15 Peter Behrens (1868-1940) foi um arquitecto e designer alemão. Pioneiro no Movimento Moderno alemão e da 
arquitectura adaptada à civilização industrial, influenciou arquitectos como Gropius, Le Corbusier ou Mies van der Rohe 
16 Adolf Meyer (1881-1929), arquitecto alemão, foi professor na Bauhaus e colaborador de Gropius 
17 Bruno Taut (1880-1938), foi um consagrado arquitecto, urbanista e autor alemão durante o período Weimar 
18 Adolfo Behne (1885-1948) foi um historiador de arte, critíco e teórico da arquitetura e activista artístico. 

 
Ilustração 31 – Walter Gropius 
(Lupfer e Sigel, 2006, contracapa) 
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O que é a arquitectura? A expressão cristalina dos mais nobres pensamentos da humanidade, 
do seu fervor, das suas crenças, da sua religião! Pelo menos, é o que ela foi! Quem, de entre 
os nossos contemporâneos sem motivações, concebe a sua vocação à luz da universalidade e 
do encantamento que ela busca? Caminhamos pelas ruas, pelas nossas cidades e não 
gritamos de vergonha face a tais demonstrações de fealdade! Sejamos claros: estas caixas 
vazias, cinzentas sem alma, nas quais vivemos e trabalhamos serão, futuramente, 
vergonhosos testemunhos da descida da nossa espécie às profundezas do inferno, por ter 
esquecido esta grande forma de arte única: a arquitectura. Com toda a nossa arrogância 
Europeia, também não somos capazes de imaginar que as miseráveis construções dos nossos 
dias possam modificar a desolação do conjunto. No seu todo, a nossa obra é feita de 
fragmentos. O que foi feito com base na utilização e necessidade, não acalma a nostalgia que 
sentimos por um mundo de beleza que seria reconstruído de alto a baixo, de um renascimento 
dessa coesão espiritual, em que a catedral gótica representa o maravilhoso apogeu. Já não a 
reconhecemos. Porém, existe uma coisa que nos consola: a ideia, a elaboração de uma 
concepção audaciosa da arquitectura, bem avançada para o seu tempo, e que no futuro dará 
origem a uma época mais feliz. Artistas, derrubemos então as paredes que os ensinamentos 
ergueram entre as “artes”, afim de que nos possamos tornar todos construtores! Desejemos, 
em conjunto, esta nova ideia sobre a arquitectura, reflictamos sobre ela e recorramos a ela. 
Pintores e escultores, destruam as barreiras que vos impedem o acesso à arquitectura e 
tomem parte na construção, lutem por atingir o derradeiro objectivo da arte: a concepção 
criadora da catedral do futuro, que restabelecerá a coesão sob uma forma única de 
arquitectura, de escultura e de pintura. 

Mas quando as ideias se tornam compromissos, morrem. É por isso é necessário delinear as 
linhas divisórias entre o sonho e a realidade, entre o romantismo e o trabalho quotidiano. 
Arquitectos, escultores, pintores, devemos todos voltar aos nossos ofícios! Porque a arte não é 
um ofício. Os artistas são trabalhadores manuais. 

É apenas em raros momentos radiosos, tocados pela graça, que a arte eclode 
espontaneamente nas mãos deles, sem que eles o tenham querido. Pintores e escultores, 
tornem-se vocês também artesãos, quebrem os limites impostos pelas artes de salão, dirijam-
se aos edifícios, decorem-nos com cores, gravem as vossas ideias nas usas paredes nuas sem 
se preocuparem com dificuldades técnicas. O encanto da fantasia é mais importante do que 
toda a técnica, submetida constantemente vontade dos homens. Hoje em dia ainda não 
existem arquitectos, não passamos de precursores daquele que, um dia, retomará a condição 
de Arquitecto, mestre das artes, transformará os desertos em jardins e empilhará maravilhas 
até ao céu. (Danchev, 2011, p. 160-161) 

 

Neste texto, Gropius retoma o essencial do manifesto de Proclamação da Bauhaus evocando 

a união de todas as artes incluindo “esta grande forma de arte única” e esquecida que é a 

arquitectura. Mas nele, tece também uma crítica feroz ao estado a que chegou a arquitectura 

na Europa e à própria profissão de arquitecto, em profunda decadência, clamando pela união 

entre os profissionais das diversas artes para que, juntos, participem numa revolução.  
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Danchev (2011) sugere que Gropius evocaria deliberadamente um novo tipo de relação entre 

os artistas, remetendo para a sua condição de artesãos e questiona mesmo se não se terá 

inspirado no Manifesto Comunista. Para Frampton (2003, p. 148) Gropius exortava os 

membros da Bahuaus “a criar uma nova guilda de artesãos, sem as distinções de classe que 

erguem uma barreira de arrogância entre o artesão e o artista”. 

 

A Bauhaus 

É em consequência da primeira Grande Guerra que Gropius toma consciência da sua 

responsabilidade como arquitecto, defendendo que “após a brutal interrupção, todo indivíduo 

pensante sentia necessidade de uma mudança intelectual de linha. No seu campo de 

atividade específica cada qual tentava contribuir a fim de que fosse transposto o abismo entre 

realidade e idealismo”. (...) Era preciso uma equipa inteira de colaboradores e assistentes, 

homens que não trabalhassem como um conjunto orquestral, que se curva à batuta do 

maestro, e sim independentemente, ainda que em estreita cooperação, a serviço de um 

objectivo comun.” (Gropius, 2004, p. 30).  

Esta linha de ideias resultaria na criação da Bauhaus, em 1919, uma nova instituição de 

ensino sustentada na ideia de “obra de arte total”, em que todas as artes, incluindo a 

arquitectura, trabalhariam em conjunto para “concretizar uma arquitectura moderna que, 

como a natureza humana, abrangesse a vida em sua totalidade”.  

Fizeram parte deste projecto revolucionário, como professores, alguns dos nomes mais 

sonantes da arquitectura e arte do século XX, que partilhavam dos ideiais de Gropius como o 

pintor expressionista Johannes Itten (1888-1967), Paul Klee (1879-1940), pintor germano-

suiço mestre na teoria da cor, Theo van Doesburg (1883-1931), pintor, escritor, poeta e 

arquitecto ligado ao De Stijl, Wassily Kandinsky (1886-1944), pintor e teórico russo, o pintor e 

fotógrafo húngaro László Moholy-Nagy (1895-1946) ou os arquitectos Marcel Breuer (1902-

1981) e Mies van Der Rohe (1886-1969) que sucederia a Gropius na direcção da Bauhaus 

em 1928. 

 

A arquitectura de Gropius 

Gropius admite ter encontrado o seu “próprio ponto de vista dentro da arquitectura” em 1911, 

com o  seu primeiro grande projecto, a fábrica Fagus (1910-1911), realizado em colaboração 

com Adolf Meyer (1881-1929) e que reflectiu não só a extraordinária característica das obras 
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que se seguiriam, como estabeleceu os pilares para o Movimento Moderno. A propósito desta 

obra, Frampton (2003, p. 135) refere que “Gropius e Meyer adaptaram a sintaxe da Fábrica 

de Turbinas de Behrens a uma estética arquitectónica mais aberta. As extremidades ainda 

servem para conter a composição, como em todas as grandes estruturas de Behrens para a 

AEG, mas, enquanto as extremidades deste último são invariavelmente de alvenaria, elas 

agora passaram a ser de vidro. Os painéis verticais de vidro, projectados a partir da fachada 

de tijolo aparente, dão a ilusão de estar milagrosamente suspensas a partir do nível do 

telhado. Esse efeito pendant, mais a extremidade translúcida, inverte a composição da 

Fábrica de Turbina, com a natureza fundamentalmente plana da fachada vertical em vidro 

assentuada pela êntase «clássica» da estrutura revestida de tijolos”. 

 

 

Ilustração 32 – Fábrica Fagus (Alfeld, Alemanha), Walter Gropius e Adolf Meyer, 1910-1911. Considerada monumento 
histórico desde 1946, está  inscrita como Património Mundial pela UNESCO em 2011. (Lupfer e Sigel, 2006, p. 19) 

 

Esta abordagem à fachada foi utilizada em inúmeras obras de Gropius e Meyer, como o 

complexo industrial modelo apresentado na Exposição Werkbund de 1914 ou, em 1924, o 

complexo de edifícios da Bauhaus, já sem Meyer mas agora com a colaboração de Ernst 

Neufert (1900-1986), um jovem graduado da Bauhaus que se viria a notabilizar pelo seu 
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trabalho e no campo da estandardização de tipos e normas na indústria da construção, em 

linha, de resto, com os princípios defendidos pelo próprio Gropius. 19 

O edifício da Bauhaus, tornou-se um símbolo da Nova Arquitectura, considerado um dos 

edifícios mais notáveis do século XX. Segundo Lupfer e Sigel (2006, p. 38) Gropius sublinhou 

a estrita rejeição da simetria e da hierarquia assim como do tratamento equitativo de cada 

uma das fachadas: «Um edifício criado no espírito actual, desdenha a aparência 

impressionante criada pela simetria das fachadas. Só caminhando em torno desses edifícios 

é possível compreender a corporalidade e a função dos seus elementos». Para além disso, 

Gropius considerava a perspectiva vista de cima: «Com o desenvolvimento dos transportes 

aéreos o arquitecto terá de prestar atenção à perspectiva das suas casas vistas de cima 

como às suas elevações». O mobiliário e a decoração do edifício foram desenvolvidos nas 

várias oficinas da escola. 

 

Ilustração 33 - Vista aérea do “Edifício Bauhaus” (Dessau), Walter Gropius e Ernst Neufert, 1925-1926. (Droste, 2002, p. 
121) 

                                            
 
 
 
19 Neufert publicou “A Arte de Projetar em Arquitectura”, simplesmente conhecido como “Neufert”, uma referência de 
reconhecido valor universal que define os requisitos espaciais para o desenho de edifícios e planeamento urbano.  
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Após a tomada do poder pelos Nazis, Gropius foi para Inglaterra e depois para os EUA onde 

teve oportunidade de partilhar as suas ideias enquanto professor de Harvard, desenvolver 

projectos importantes como o Edifício PAN AM (Actual MetLife), em Nova Iorque (1958-1963).  

  

 

Ilustração 34 – “Edifício Pan Am, Actual MetLife” (Nova Iorque), Walter Gropius, com Emery Roth & Sons e Pietro 
Belluschi, 1958-62. (Lupfer e Sigel, 2006, p. 85) 

 

Estas experiências contribuiram largamente para a influência de Gropius na Arquitectura 

Moderna, reconhecida nas palavras de Pevsner. 

“Há qualquer coisa de sublime no domínio sem esforço do material e do peso, que ele, Gropius, 
consegue. Desde a Sainte-Chapelle ao coro de Beauvais, nunca a arte humana de construir 
triunfara desta maneira sobre a matéria. E contudo estes novos edifícios nada têm a ver com o 
gótico, são-lhe até radicalmente opostos. Enquanto no século XIII todas as linhas, embora 
funcionais, estavam submetidas à finalidade artística de apontar para o céu, para um limite 
extraterreno e as paredes eram translúcidas para conferir uma transcendente magia às figuras 
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santas do vidro colorido, agora as paredes de vidro são claras e sem mistério, o 
enquadramento do aço é rígido, e a sua expressão é inteiramente alheia a toda e qualquer 
especulação metafísica. A arquitectura de Gropius glorifica a energia criadora deste mundo em 
que vivemos e trabalhamos e queremos dominar, um mundo de ciência e de técnica, de 
velocidade e de perigo, de duras lutas, sem segurança pessoal, e enquanto o mundo continuar 
a ser assim e estes continuarem a ser os seus problemas e ambições, o estilo de Gropius e 

dos outros pioneiros continuará a ser válido”. 20 (Gropius, 2004) 

 

  

                                            
 
 
 
20 Gregori Warchavchik (1896-1972), citando Pevsner (1902-1983), Homenagem a Walter Gropius. 
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Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier) (1883-1969) 

Por Uma Arquitectura 

1923 

 

 

 

 

Le Corbusier (1887-1965) desempenhou um papel central no desenvolvimento da 

arquitectura do século XX. Nasceu Charles-Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier foi um 

pseudónimo que adoptou em 1920), na cidade relojoeira suíça de La Chaux-de-Fonds onde 

teve formação como designer e gravador na escola local de artes e ofícios. 

Sob a influência do pintor Charles L’Eplattenier, seu mestre, e permeado pelas ideias do 

movimento Arts and Crafts e de Ruskin, descobriu a arquitectura. Mas para Cohen (2004) “a 

sua formação essencial será a que lhe proporcionam, durante toda a vida, as suas inúmeras 

viagens através da Europa e do mundo.” 

Segundo Frampton (2003), Le corbusier esteve submetido a uma grande diversidade de 

influências “intensas e extremas” a construção da sua primeira casa em 1905, a Villa Fallet 

em La Chaux-de-Fonds e as últimas obras que ali realizou em 1916, antes de se mudar 

definitivamente para Paris. Neste período rejeitou a sofística do Jungendstil, à altura de cariz 

clássico, e interessou-se pelas ideias de Tony Garnier (1869-1948) e a sua Cité Industrielle, 

uma cidade utópica para 35.000 habitantes, organizada segundo o princípio da separação de 

funções e governada pelos seus habitantes num modelo de auto-gestão.21 

Nas seis décadas de actividade ao serviço da arquitectura, Le Corbusier construiu “75 

edifícios em doze países e elaborou importantes projectos de urbanismo. Deixou 8000 

desenhos, mais de 400 pinturas e quadros, 44 esculturas e 27 cartões de tapeçaria. Escreveu 

34 livros, num total de cerca de 7000 páginas, e centenas de artigos”. (Cohen, 2004, p.7) 

                                            
 
 
 
21 O princípio de separação de funções proposto por Garnier para a Cité Industrielle, viria mais tarde a ser recuperado 
pelos membros dos CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne) e influenciaria o desenvolvimento de cidades 
como Brasília. 

 
Ilustração 35 – Le Corbusier (Cohen, 
2004, contracapa) 
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Em 1923, Le Corbusier publicou Por uma Arquitectura, um “argumento” em tom de manifesto 

sobre o destino da modernidade. Inicialmente intitulado de Arquitectura e Revolução, esta 

publicação é uma antologia de artigos publicados no L’Esprit Nouveau, uma “revista 

internacional ilustrada da actividade contemporânea” fundada por Jeanneret (que aqui 

adoptaria o pseudónimo de Le Corbusier para assinar os seur artigos) com o pintor Amédée 

Ozenfant e o dadaísta Paul Dermée.  

Em Arquitectura (1910), Loos dizia que “o engenheiro que constrói uma linha-férrea ao longo 

da margem ou que, com o seu barco, descreve sulcos no límpido espelho de água”, não 

corrompe o lago, como o arquitecto que, produto das academias e dos velhos ensinamentos 

classicistas, não sabe interpretar o mundo que o rodeia e projectar em fiunção das 

necessidades mas sim de acordo com cânones e princípios que não se adequam ao mundo 

moderno. 

Em Por Uma Arquitectura, também Le Corbusier ataca a figura decadente do arquitecto e 

enobrece o engenheiro. Mas vai mais longe ao advogar uma estética presente na sua 

criação. Uma estética que resulta da abstracção e da pureza do cálculo matemático. Uma 

pureza que resulta em arquitectura. “Os engenheiros fazem arquitectura porque empregam 

um cálculo saído das leis da natureza e as suas obras fazem-nos sentir a HARMONIA” (Le 

Corbusier, 2002, p. 7). Para Montaner (2007, p.52), “tal pureza advém da continuidade da 

tradição cartesiana e funcionalista francesa” e da “mentalidade classicista que em Le 

Corbusier sempre sobreviveu”. 

 

ESTÉTICA DO ENGENHEIRO, ARQUITECTURA 

Estética do engenheiro, arquitectura, duas coisas solidárias, consecutivas, uma em pleno 
florescimento, a outra em penosa regressão. 

O engenheiro, inspirado pela lei de economia e conduzido pelo cálculo coloca-nos em acordo 
com a lei do universo. Atinge a harmonia. 

O arquitecto, ordenando as formas, realiza uma ordem que é uma pura criação do seu espírito: 
pelas formas afecta intensamente os nossos sentidos, provocando emoções plásticas; pelas 
relações que cria desperta em nós ressonâncias profundas, dá-nos a medida de uma ordem 
que sentimos em concordância com a ordem do mundo, determina movimentos diversos do 
nosso espírito e dos nossos sentimentos; sentimos então a beleza. 
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TRÊS LEMBRETES AOS SENHORES ARQUITECTOS 

O Volume 

Os nossos olhos são feitos para ver as formas sob a luz. 

As formas primárias são as belas porque se lêem claramente. 

Os arquitectos de hoje já não fazem formas simples.  

Operando com o cálculo, os engenheiros usam formas geométricas, que satisfazem os nossos 
olhos pela geometria e o nosso espírito pela matemática; as suas obras estão no caminho da 
grande arte.  

 

A Superfície 

Um volume é envolvido por uma superfície, uma superfície que é dividida conforme as 
directrizes e as geratrizes do volume, marcando a individualidade desse volume. 

Os arquitectos, hoje, têm medo dos constituintes geométricos das superfícies. 

Os grandes problemas da construção moderna serão realizados sobre a geometria. 

Sujeitos às obrigações estritas de um programa imperativo, os engenheiros empregam as 
geratrizes e as linhas reveladoras das formas. Criam factos plásticos, límpidos e 
impressionantes. 

 

A Planta 

A planta é a geradora. 

Sem planta há desordem, arbitrariedade. 

A planta traz em si a essência da sensação. 

Os grandes problemas de amanhã, ditados por necessidades colectivas, colocam de novo a 
questão da planta. A vida moderna pede, espera uma nova planta, para a casa e para a 
cidade. 

 

OS TRAÇADOS REGULADORES 

Do nascimento fatal da arquitectura. 

A obrigação da ordem. O traçado regulador é uma garantia contra o arbitrário. Proporciona a 
satisfação do espírito.  

O traçado regulador é um meio; não é uma receita. A sua escolha e as suas modalidades de 
expressão são parte integrante da criação arquitectural. (Le Corbusier, 2002, p. XXIX-XXX) 
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Ilustração 36 – “As Quatro Composições: 1) Maison La Roche, 2) villa em Garches, 3) Weissenhofsiedlung em Stuttgart, 4) 
Villa Savoye”, Le Corbusier, 1929. (Cohen, 2004, p. 8) 

 

O seu discurso leva Le Corbusier a, inevitavelmente, tomar como modelo as obras dos 

engenheiros “propondo uma síntese entre o novo universo da máquina – exemplificado pelos 

transatlânticos, pelos aviões e automóveis – e as constantes extraídas das grandes obras do 

passado, especialmente da arquitectura greco-romana” Montaner (2007, p. 52). 

No primeiro número de L’Esprit Nouveau, em outubro de 1920, Le Corbusier clama por uma 

estética que os nossos olhos não vêm, nas criações da indústria moderna. “Cada vez mais, 

as construções, as máquinas se afirmam com proporções, jogos de volumes e de matérias 

que muitas dentre elas são verdadeiras obras de arte, porque comportam o número, isto é, a 

ordem.” 
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OLHOS QUE NÃO VÊEM 

Os Transatlânticos 

Uma grande época começa. 

Um espírito novo existe. 

Existe uma multidão de obras de novo espírito; são encontradas particularmente na produção 
industrial. 

Os hábitos sufocam  a arquitectura. 

Os “estilos” são uma mentira. 

O estilo é uma unidade de princípios que anima todas as obras de uma época e que resulta de 
um estado de espírito caracterizado 

A nossa época fixa a cada dia o seu estilo. 

Os nossos olhos, infelizmente, não sabem discerni-lo ainda. 

 

Os Aviões 

O avião é um produto de alta selecção. 

A lição do avião está na lógica que presidiu ao enunciado do problema e à sua realização. 

O problema da casa não está colocado. 

As coisas actuais da arquitectura não respondem às nossas necessidades. 

No entanto os padrões da habitação existem. 

A mecânica traz consigo o factor de economia que selecciona. 

A casa é uma máquina de morar. 

 

Os Automóveis 

É necessário tender para o estabelecimento de padrões para enfrentar o problema da 
perfeição. 

O Parthenon é um produto de selecção aplicada a um padrão. 

A arquitectura age sobre os padrões. 

Os padrões são matéria de lógica, de análise, de estudo escrupuloso; são estabelecidos a 
partir de um problema bem colocado. A experimentação fixa definitivamente o padrão. (Le 
Corbusier, 2002, p. XXX-XXXI) 
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ARQUITECTURA 

A Lição de Roma 

A arquitectura consiste em estabelecer relações comoventes com materiais brutos. 

A arquitectura está além das coisas utilitárias. 

A arquitectura é uma coisa plástica. 

Espírito de ordem, unidade de intenção; O sentido das relações; a arquitectura gera 
quantidades. 

A paixão faz das pedras inertes um drama. 

 

A Ilusão das Plantas 

A planta procede de dentro para fora: o exterior é o resultado de um interior.  

Os elementos arquitecturais são a luz e a sombra, a parede e o espaço. 

A ordenação e a hierarquia dos fins, a classificação das intenções. 

O homem vê os objectos da arquitectura com os seus olhos que estão a 1,70m do solo. 
Podemos contar somente com objectivos acessíveis aos olhos, com intenções que mostram os 
elementos da arquitectura. Se contarmos com as intenções que não são da linguagem da 
arquitectura, atingimos a ilusão das plantas, transgredimos as regras da planta por uma 
ausência de concepção ou por inclinação para as vaidades. 

 

Pura Criação do Espírito 

A modenatura22 é a pedra de toque do arquitecto. 

Este revela-se artista ou simples engenheiro. 

A modenatura é livre de qualquer coerção. 

Não trata mais nem de usos nem de tradições, nem de procedimentos construtivos, nem de 
adaptações a necessidades utilitárias. 

A modenatura é uma pura criação de espírito; ela exige o plástico. (Le Corbusier, 2002, p. 
XXXI-XXXII) 

                                            
 
 
 
22 Modenatura: Este termo foi introduzido na literatura especializada em língua portuguesa pelo professor arquitecto Lúcio 
COSTA (N. do T.), Le Corbusier (2002, p. 143) 
1. Arte de traçar os perfis. Ordenação ou conjunto das molduras numa disposição harmoniosa sobre as superfícies 
arquitetônicas, em função de seus efeitos estéticos, pela determinação da alternância das saliências e reentrâncias, da 
relação entre cheios e vazios e dos jogos de sombra e de luz, e segundo o caráter das ordens arquitetônicas. 2. Elemento 
decorativo que assinala a passagem de dois elementos arquitetônicos distintos de maneira visível ou construtiva, com 
inúmeros tipos e combinações possíveis. A partir da arquitetura moderna, passa a ser desprezada. Dicionário de 
Arquitetura, URL: http://www.arkitekturbo.arq.br/dicionario_por/busca_por.php?letra=modenatura 

http://www.arkitekturbo.arq.br/dicionario_por/busca_por.php?letra=modenatura
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No livro “L’Avion Accuse”, que escreveu em 1935, Le Corbusier partilha as suas ideias sobre 

a beleza da máquina para além da sua utilidade mas também nos mostra outro mundo que os 

nossos olhos até então não viam. “O olho vê agora em substância o que a mente 

anteriormente só poderia conceber subjectivamente. É uma nova função adicionada aos 

nossos sentidos. É um novo padrão de medida. É uma nova base de sensação. O Homem 

usá-lo-á para conceber novas metas. As Cidades erguer-se-ão das suas cinzas.” (Le 

Corbusier, 1935, p.96) 

 

 

 

Ilustrações 37, 38 e 39 – “Aircraft”, Le Corbusier. (Le Corbusier, 1935, capa; p.96; p. 37-40) 
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Numa época caracterizada pela construção em série e massificação, reflexo do 

desenvolvimento industrial e tecnológico, Le Corbusier dá mais um passo na inscrição da 

arquitectura no panorama da modernidade propondo a construção das casas em série. Esta 

ideia, aliada ao conceito antecipado por Sant’Elia de que a casa deverá ser uma máquina 

para viver, é posta em prática com dois protótipos. As casas Dom-Ino, seguindo a lógica 

agregadora das peças do jogo de dominó e as casas Citrohan, segundo a lógica de produção 

em série da fábrica de automóveis Citroën, que “legitimam o entendimento da arquitectura 

como formulação de protótipos" (Montaner, 2007, p.53) 

 

CASAS EM SÉRIE 

Uma grande época começa. 

Um espírito novo existe. 

A indústria, exuberante como um rio que corre para o seu destino, traz-nos os novos 
instrumentos adaptados a esta época nova animada de espírito novo. 

A lei da economia gere imperativamente os nossos actos e os nossos pensamentos. 

O problema da casa é um problema de época. O equilíbrio das sociedades hoje depende dele. 
A arquitectura tem como primeiro dever, numa época de renovação, operar a revisão dos 
valores, a revisão dos elementos constituintes da casa. 

A série está baseada na análise e na experimentação. 

A grande indústria deve ocupar-se da construção e estabelecer em série os elementos da casa. 

É preciso criar o estado de espírito da série. 

O estado de espírito de construir casas em série. 

O estado de espírito de habitar casas em série. 

O estado de espírito de conceber casas em série. 

Se arrancarmos do coração e do espírito os conceitos imóveis da casa e se encararmos a 
questão de um ponto de vista crítico e objectivo, chegaremos à casa-instrumento, casa em 
série, sadia (e moralmente também) e bela na estética dos instrumentos de trabalho que 
acompanham a nossa existência. 

Bela também em toda a animação que o sentido do artista pode conferir a estes órgãos estritos 
e puros. (Le Corbusier, 2002, p. XXXII-XXXIII) 
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Ilustrações 40 – “Casa Dom-Ino”, Le Corbusier, 1914 (Cohen, 2004, p. 8) 

 

Le Corbusier entendia que o abrigo, necessidade primordial do ser humano, tinha que ser 

reformulado em função das suas reais necessidades. Para tal era necessário criar um novo 

estado de espírito condizente com as exigências da vida moderna. A casa tem que ser vista 

como uma máquina e como tal, os seus componentes têm que ser pensados em função do 

todo. Para contruir a casa era fundamental, para Le Corbusier, seguir os mesmos princípos 

de uma linha de montagem. A produção em série democratizava a arquitectura. 

Retomando mais tarde o tema da villa burguesa, Le Corbusier viria a utilizar novas regras e 

novos princípios, como os cinco pontos para uma nova arquitectura (Frampton, 2003, p. 188), 

publicados em 1926: 1) os pilotis que elevavam a massa acima do solo, 2) a planta livre, 

obtida mediante a separação entre as colunas estruturais e as paredes que subdividiam o 

espaço, 3) a fachada livre, o corol+ario da planta livre no plano vertical, 4) a longa janela 

corrediça horizontal e finalmente 5) o jardim de cobertura que recuperava o terreno ocupado 

pela construção da casa. 
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Ilustração 41 – “Ville Savoye”, Le Corbusier, 1928-31. (Sbriglio, 2008, capa)  

 
ARQUITECTURA OU REVOLUÇÃO 

Em todos os domínios da indústria, colocaram-se problemas novos, foram criadas ferramentas 
capazes de resolvê-los. Se virmos este facto à luz do passado, é a revolução. 

Na construção começou-se a fabricar a peça em série; a partir de novas necessidades 
económicas, criaram-se elementos de detalhe e elementos de conjunto; realizações 
conclusivas são feitas no detalhe e no conjunto. Se nos colocarmos diante do passado, há 
revolução nos métodos e na amplitude dos empreendimentos. 

Enquanto a história da arquitectura evolui lentamente através dos séculos, sobre modalidades 
de estrutura e decoração, em cinquenta anos o ferro e o cimento contribuiram com aquisições 
que são o índice de um grande poder de construção e de uma arquitectura cujo código foi 
transfigurados. Se nos colocarmos diante do passado, veremos que os “estilos” já não existem 
para nós, que um estilo de época foi elaborado; houve revolução. 

Os espíritos, consciente ou inconscientemente, tomaram conhecimento destes acontecimentos; 
nasceram necessidades, consciente ou inconscientemente. 

A engrenagem social, profundamente perturbada, oscila entre uma melhoria de proporções 
históricas ou uma catástrofe. 

O instinto primordial de todo o ser vivo é de assegurar um abrigo. As diversas classes activas 
da sociedade não têm um abrigo conveniente, nem o operário nem o intelectual. 

É uma questão de construção que está na chave do equilíbrio rompido hoje: arquitectura ou 
revolução. (Le Corbusier, 2002, p. XXXIII) 
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A vasta obra de Le Corbusier conta com ideias de ruptura como o plano da Ville Radieuse 

(1935), uma nova cidade elevada acima do solo e com torres cruciformes distanciadas entre 

si, com grandes vias para automóveis que coexistiam com vias pedonais e uma grande 

mancha verde, permitindo assim a livre circulação nas várias velocidades a que o mundo se 

movia. A materialização desta ideia, no Plan Voisin, para Paris, nunca veria a luz do dia. 

 

Ilustração 42 – “Maqueta do Plan Voisin”, Le Corbusier, 1924. (Fishman, 1997, p. 176) 

 

 

Ilustração 43 – “Plan Voisin ('horizontal' skyscrapers) versus the American line”, Le Corbusier, 1925. (Le Corbusier, 1967, 
p. 133) 
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Le Corbusier liga o novo espírito ao espírito do clássico greco-romano. A presença de uma 

ordem reguladora e geradora que induz repetição e método são a base da sua abordagem 

prática e teórica. A procura de uma nova ordem esteve sempre presente nos seus trabalhos e 

investigações, da habitação unifamiliar à cidade ideal, passando pelas unidades de habitação 

colectiva, procurando sistematizar as suas ideias regras matemáticas e geométricas como fez 

no Modulor. Le Corbusier usou a proporção de ouro neste sistema que criou para a escala da 

proporção arquitetónica. Fê-lo como uma continuação da tradição de Vitrúvio, do "Homem 

Vitruviano" de Leonardo da Vinci, do trabalho de Alberti e de outros que usaram as 

proporções do corpo humano para melhorar a aparência e função da arquitetura. Para além 

da razão de ouro, Le Corbusier baseou o Modulor no sistema nas proporções do corpo 

humano e na sequência de Fibonacci. 

Baseado inicialmente na estatura média do homem francês, 1,75m, tendo depois optado 

pelos 1,83m, Le Corbusier procurava deduzir as proporções ideais para a arquitectura e 

chegou a aplicar o seu modelo am algumas obras. Este método, contudo, viria a mostrar-se 

demasiado rígido e pouco praticável, mesmo para o próprio Le Corbusier que acabaria por 

deixar de o usar. 

   

Ilustrações 44; 45 – “O Homem de Vitrúvio”,  Leonardo da Vinci, 1490 (Rasmussen, 2002, p. 118); “Modulor”, 
Le Corbusier. (Rasmussen, 2002, p. 117) 
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Mies Van der Rohe (1886-1969) 

Arranha-Céus / Edifício de Escritórios 

1922 / 1923 

 

 

 

 

 

Mies Van der Rohe (1886-1969), arquitecto alemão foi um adepto incondicional da 

industrialização por entender que esta respondia às necessidades e aspirações da 

humanidade. Influenciado por Behrens, com quem trabalhou simultâneamente com Gropius e 

Le Corbusier, as suas obras caracterizavam-se pelo uso de linhas rígidas padronizadas e 

depuradas, testadas inicialmente em habitações, pavilhões e no projecto da escola Bauhaus, 

da qual foi director entre 1930 e 1932, ano em que esta fechou pelas mãos do governo Nazi. 

A expressão “less is more”, que utilizava recorrentemente, remetia para dois aspectos 

fundamentais do seu trabalho: “basear a expressão arquitectónica nos elementos essenciais 

da estrutura e elminiar a desordem visual” (WESTON, 2011, p.154). Este princípio é visível 

nalgumas das suas obras mais emblemáticas, como o Pavilhão Alemão para a Exposição 

Internacional de Barcelona, em 1929 ou a casa Farnsworth, no Illinois, entre 1946 e 1951, um 

invólucro completamente feito de vidro em que os terraços, chãos e tecto pareciam “pairar” 

sobre pilares pintados de branco. Também se notabilizou pelos seus arranha-céus onde se 

destacavam a estrutura metálica que lhes servia de suporte e a pele em vidro que lhe servia 

de revestimento, representativos da expressão que segundo Mies, deveria resultar da 

estrutura natural do edifício. 

  

 
Ilustração 46 – Ludwig Mies van der Rohe 
(Carter, 1999, capa) 
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Num conjunto de publicações condensadas por Fritz Neumeyer em  “Mies van der Rohe – 

Reflécions sur l’art de bâtir” (1996), encontramos os textos Arranha-Céus (1922)23 e Edifício 

de Escritórios (1923)24, que apresento aqui em conjunto por entender que são representativos 

do seu “manifesto” pelo menos, que é mais. Sobre o arranha-céus, diz Mies van der Rohe: 

Os arranha-céus só exibem a audácia da sua construção, a partir do momento em que entram 
na fase de construção: a sua armação em aço erguida em direcção ao céu, produz uma 
impressão de grandiosidade. A partir do momento em que o trabalho de alvenaria cobre as 
fachadas, esta impressão desfaz-se. O espírito de construção, fundamento indispensável da 
criação artística, desaparece abafado geralmente por uma mixórdia formal, absurda e trivial. Na 
melhor das hipóteses, é a grandiosidade das dimensões que nos continua a impressionar; 
Porém, estes difícios poderiam ter sido algo mais do que simples manifestações dos nossos 
conhecimentos técnicos. Mas, para isso seria necessário deixar de tentar resolver os 
problemas novos recorrendo a formas tradicionais. Pelo contrário, seria necessário que 
tentássemos libertar as formas da essência profunda da nova missão. 

O princípio inédito de construção destes edifícios, revela-se claramente a partir do momento 
em que utilizamos o vidro nas paredes exteriores que não são de carga. É óbvio que a 
utilização de vidro necessita que recorramos a novas soluções. (Rodrigues et al., 2010, p. 133) 

 

Segundo Montaner (2007, p. 51), “Na ideia de arquitectura estrutural e autónoma de Mies van 

der Rohe convergem as concepções de espaço, de pura visualidade e de representação de 

Riegl, Worringer e Wölfflin; a busca dos significados das formas e das representações 

empreendida por Panofsky; a total confiança na tecnologia moderna e nos novos materiais, o 

aço, o concreto armado e o vidro”.  

A pureza que Mies procurava imprimir nos seus edifícios resultava de um estudo atento das 

características dos materiais, não só as físicas, mas também as estéticas. Nas suas próprias 

palavras, acerca da proposta para um arranha-céus na estação Friedrichstrasse, em Berlim, 

Mies dizia “ao trabalhar com modelos de vidro, descobri que o mais importante é o jogo dos 

reflexos, e não, como acontece nos edifícios comuns, o efeito de luz e sombra.” (Frampton, 

2003, p.195) 

 

                                            
 
 
 
23 O texto aqui apresentado foi transcrito de RODRIGUES, José Manuel et al. (2010) - Teoria e Crítica de Arquitectura - 
Século XX. Lisboa : Ordem dos Arquitectos / Caleidoscópio. 
24 Idem. 
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Ilustrações 47; 48 – “Arranha-céus para a Friedrichstrasse” (Berlim), Mies van der Rohe, 1921. (Blaser, 1997, p. 13;14) 
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Ilustração 49 – “Seagram Building” (Manhatan), Mies van der Rohe com Philp Johnson, 1958. (Gössel e Leuthäuser, 2001, 
p. 230)  
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Recusamos 

Todo o tipo de especulação estética 

Todo o tipo de doutrinas 

E todo o tipo de formalismos 

A arquitectura é a vontade da época, traduzida no espaço. 

Viva. Mutante. Nova. 

Nem o ontem nem o amanhã; só o hoje pode ser formado. 

Só esse tipo de arquitectura é criativo. 

Esse tipo que cria a forma, partindo da essência da sua função, com os meios da nossa época. 

Esta é a nossa tarefa. 

O edifício de escritórios é um local de trabalho, de organização, de clareza e economia. Áreas 
de trabalho espaçosas, bem iluminadas, desimpedidas, não divididas mas articuladas, à 
semelhança do organismo que é uma empresa. Efeito máximo com o mínimo de meios. 

Os materiais utilizados são o betão, o aço e o vidro. Os edifícios em betão armado são, na sua 
essência, edifícios que possuem uma armação.  

Não são de uma pasta mole, nem possuem uma couraça protectora. São construções com 
pilares e vigas, sem paredes de carga. Portanto, trata-se de edifícios com esqueleto e pele. 
(Rodrigues et al., 2010, p. 134) 

 

A apoligia da forma aliada à função preconizada por Sullivan, está presente no discurso e no 

trabalho de Mies van der Rohe que, nesta fase da sua carreira, recebe as influências de 

outros arquitectos que, como ele, procuram novas respostas para os problemas da 

modernidade. A abstracção e o elementarismo, embora com diferentes concretizações e 

intenções, estão tão presentes nas obras de Le Corbusier ou de Wright como na de Mies. 

Mesmo os seus projectos para casas de campo de alvenaria, em 1923, que apresentavam 

uma estética basicamente wrightiana (Frampton, 2003), partiam do princípio de que cada 

material possui as suas próprias qualidades e que estas devem se manifestar naturalmente 

no edifício. Wright partilhava da mesma opinião. 
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Não será de estranhar também que se façam sentir as influências dos mais vairados campos 

das artes plásticas. Montaner (2007, p. 51) refere que Mies “parte da melhor plataforma 

possível, o classicismo alemão de Karl Friedrich Schinkel, e sobre essa base constrói a mais 

elaborada arquitectura, como síntese das distintas vanguardas plásticas do início do século 

XX. 

  

Ilustração 50 – “Casa em alvenaria”, Mies van der Rohe, 1923 (Blaser, 1997, p. 19), cuja planta apresentava uma certa 
semelhança plástica com a obra Rhythm of a Russian Dance (Ilustração 51) que Theo van Doesburg realizou em 1918 
(Padovan, 2002, p. 101) 

 

Mies procurava imprimir um carácter minimalista às suas obras, deixando que os materiais 

falassem por si, mas também utilizando estratagemas como a planta livre para garantir a livre 

circulação e a comunicação espacial. Tal como no organicismo de Wright, os planos 

geométricos serviam para delimitar os espaços sem os encerrar. 

A obra mais emblemática de Mies van der Rohe, o Pavilhão do Estado Alemão para a 

Exposição Internacional de Barcelona de 1929, sintetiza as ideias chave de uma arquitectura 

minimalista que mais tarde virá a aplicar em parte das suas obras, nomeadamente em casas 

unifamiliares, como a casa Farnsworth.  
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Neste projecto, “apesar das associações clássicas do seu traçado regular de oito colunas e 

do uso liberal de materiais tradicionais, o Pavilhão de Barcelona era inegavelmente uma 

composição suprematista-elementarista” (Frampton, 2003, p.197). 

 

Ilustração 52 – “Pavilhão da Alemanha para a Exposição Internacional de Barcelona”, Mies van der Rohe, 1929. (Gössel e 
Leuthäuser, 2001, p. 174) 

   

Ilustrações 53; 54 – “Pavilhão da Alemanha para a Exposição Internacional de Barcelona”, Mies van der Rohe, 1929. 
(Curtis, 2008, p.12; 22) 

 

Como refere Montaner (2001, p.169), “«Menos é mais» não se refere a uma moda ou nova 

tendência, mas a uma postura que foi usada ao longo deste século e constituiu um limite 

quase inalcansável: o desafio de conseguir emocionar sem recorrer a uma grande densidade 

de elementos decorativos e simbólicos, conseguir expressar o máximo com o mínimo de 

gestos, palavras, notas musicais e formas.” 
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Alvar Aalto (1898-1976) 

A Humanização da Arquitectura 

1940 

 

 

 

 
Alvar Aalto (1898-1976), arquitecto finlandês que na Europa seguia uma linha de pensamento 

similar à de Wright, recusou submeter-se a um dogmatismo moderno após repudiar o antigo. 

As suas obras reflectem princípios como o funcionalismo e uma busca incessante de 

adequação da casa ao lugar, ao clima e à paisagem, bem como à função. 

Reagindo contra a influência do estilo Art Nouveau, preponderante numa Finlândia que se 

havia tornado independente da Suécia apenas em 1917, Aalto desenvolveu as suas próprias 

ideias de arquitectura, materializadas em edifícios como a biblioteca de Viipuri (1927-1935), 

considerada um marco do Estilo Internacional modernista. 

Embora adepto entusiasta do Funcionalismo, as ideias de Aalto colocam-no longe das de 

Mies van der Rohe e Le Corbusier, adeptos fervorosos da padronização e da seralização. A 

sua vertente humanista centrava o seu funcionalismo na relação entre o homem e a natureza, 

a questão decisiva que Aalto se propôs resolver com o modernismo. 

Arquitectura é um fenómeno de síntese, abrangendo praticamente todos os ramos da 
actividade humana. Um objecto; apreciado no seu aspecto arquitectural, pode ser funcional de 
determinado ponto de vista e não funcional de outro ponto de vista. Durante a passada década, 
a arquitectura moderna foi funcional principalmente do ponto de vista técnico, com relevo 
especial no lado económico da actividade da construção. Tal relevo é desejável, sem dúvida; 
porque a produção de bons abrigos para o ser humano, tem sido um processo muito 
dispendioso, em comparação com a satisfação de algumas outras necessidades do homem. 
Na verdade, se a arquitectura pretende ser mais um extenso valor humano, o primeiro passo é 
a organização do seu lado económico. Mas visto que a arquitectura abrange todo o campo da 
vida do homem, a verdadeira arquitectura funcional, deve ser funcional, principalmente, do 
ponto de vista humano. Se olharmos mais profundamente a evolução progressiva da vida do 
homem, descobriremos que a técnica é apenas uma ajuda e não um fenómeno definido e 
independente por si só. O funcionalismo técnico, não pode criar uma arquitectura definida. 
(Rodrigues et al., 2010, p. 303) 

 
Ilustração 55 – Alvar Aalto (Lahti, 
2005, contracapa) 
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Na biblioteca de Viipuri (1927-1935), Aalto joga com dois volumes paralelipipédicos, ligados 

entre si e cumprem cada um a sua função. Num encontra-se a biblioteca, no outro o auditório.  

Alguns dos desafios específicos do edifício foram resolvidos com recurso a estratégias 

funcionais. A cobertura revestida de clarabóias cilindricas permite, por um lado, criar as 

condições de luminosidade ideais para a leitura e, por outro, difundir a luz dos raios solares 

que deste modo não incide directamente sobre os livros, protegendo-os. Também a cobertura 

ondulada do auditório teria como fim melhorar a acústica da sala. 

 

  

Ilustrações 56; 57  – “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. (Lahti, 2005, p. 20; Aalto, 2002, p. 19) 
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Ilustração 58 – Plantas “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. (Aalto, 2002, p. 18) 

 

 

Ilustrações 59, 60 – “Biblioteca Municipal de Viipuri”, Alvar Aalto, 1927-1935. Claraboias antes e após restauro, em 2003.  
(Alvar Aalto Museo, s.d.) 
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Se houvesse uma maneira de elaborar arquitectura, pouco a pouco, começando pelos 
aspectos económico e técnico e que abrangesse por fim, as outras funções humanas mais 
complexas, então o verdadeiro funcionalismo técnico, seria aceitável; mas tal possibilidade não 
existe. A arquitectura, não abrange apenas todos os campos da actividade humana, é 
necessário até mesmo, que o seu desenvolvimento se faça em todos estes campos, 
simultaneamente. Não sendo assim conseguiremos apenas resultados superficiais e 
unilaterais. 

O termo «racionalismo», aparece em ligação com a arquitectura moderna, quase tão 
frequentemente como o termo «funcionalismo». A arquitectura moderna tem sido racionalizada 
principalmente do ponto de vista técnico, à medida que as funções técnicas foram tomando 
valor destacado. 

Ainda que o verdadeiro período da arquitectura moderna; tenha criado construções, nas quais 
a racionalização técnica tenha sido exagerada, e onde as funções humanas não tenham 
desempenhado um papel de suficiente relevo, isso não é razão, para que se combata a 
racionalização na arquitectura. Não era a própria racionalização que estava errada, na 
arquitectura moderna de então, e de agora. O erro está, no facto da racionalização não ter sido 
suficientemente profunda. Em vez de combater a mentalidade racionalista, o mais jovem 
movimento da arquitectura moderna; ensaia lançar os métodos racionais do campo técnico 
para os campos humanos e psicológico. (Rodrigues et al., 2010, p. 303) 

 

Aalto teve oportunidade de dar largas à sua imaginação em obras como a Villa Mairea (1938-

1939), um dos seus projectos mais emblemáticos. O programa da casa desenvolve-se a partir 

de um volume em L, correspondente ao espaço da casa, com uma cobertura que se prolonga  

até uma pequena casa de apoio à piscina. O conjunto abraça o jardim que antecede um vasto 

pinhal. 

Tal como nas casas usonianas de Wright, Aalto pratica uma arquitectura organicista e explora 

intensamente a relação com o lugar, quer através da distribuição dos espaços, explorando 

intensivamente as relações entre o interior e o exterior, quer dos materiais utilizados. Na Villa 

Mairea, Aalto não se limita a abrir a casa para o pinhal. Transporta-o para o seu interior 

através do uso de elementos que parecem mimetizar a expressão dos troncos dos pinheiros. 

“Aalto acabou por desligar-se definitivamente do funcionalismo formal e realizou a linguagem 

das formas da arquitectura orgânica – e por fim também romântica – à sua maneira, que viria 

a ser a imagem de marca da sua criação posterior. A variedade dos pormenores e a 

elegância sensual eram no entanto únicas nas criações de Aalto”. (LAHTI, 2005, P. 43) 
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Ilustração 61 – “Planta de Localização da Villa Mairea” (Noormarkku, Finlandia), 1938-
1939, Alvar Aalto (Aalto, 2002, p. 24) 

 

Ilustração 62 –“Villa Mairea”, Pormenor das Escadas, Alvar Aalto, 1938-1939. (Lahti, 2005, 
p. 45) 
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Apesar de realizar obras como a Villa Mairea, para a qual não teve limitações financeiras, 

Aalto entendia que “a arquitectura deve estar ao serviço do Homem”. Procurava enquadrar as 

preocupações humanas e sociais nos seus projectos o que talvez explique o facto de a sua 

actividade ser maioritariamente orientada para a obra pública, como a Câmara Municipal de 

Säynätsalo (1949-1952), que Aalto projectou como um conjunto de volumes dispostos em 

torno de um páteo central, de acordo com a função de cada um. A topologia do terreno 

também determinou a colocação dos volumes e os acessos ao edifício, destacando-se a 

escadaria angular que vence o desnível entre a rua e o páteo central, parecendo recuperar as 

linhas de nível do terreno. 

 

 

Ilustração 63 – “Câmara Municipal de Säynätsalo”, Alvar Aalto, 1949-1952. (Lahti, 2005, p. 55) 
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Algumas opções funcionais de Aalto acabariam por se tornar características estéticas da sua 

obra. O gesto do tecto curvo de Viipuri ou da escadaria simulando linhas de nível seria 

repetido na Maison Carré (1956-1961), uma casa particular desenhada para um galerista de 

arte francês, que parte dos mesmos princípios de relação com o lugar utilizados na Villa 

Mairea. 

Tal como Wright, a obra de Alvar Aalto manifesta uma certa sedução pelo mundo da natureza 

viva como metáfora da arquitectura. Os seus edifícios adoptam formas crescentes que se 

adaptam ao lugar. (Montaner, 2001, p.35).  

 

Ilustração 64 – “Maison Carré”, Alvar Aalto, 1956-1961. (Lahti, 2005, p. 85) 

 

 

Ilustração 65 – “Maison Carré”, Alvar Aalto, 1956-1961. (Aalto e Pallasmaa, 2008, capa) 
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A fase presente da arquitectura moderna é sem dúvida uma nova fase, com o especial 
objectivo de solucionar os problemas no campo humano e psicológico. No entanto, este novo 
período, não está em contradição com o primeiro período de racionalização técnica. Pelo 
contrário, deve ser considerado como um alargamento dos métodos racionais, no sentido de 
envolver todos os ramos afins. Durante as últimas décadas, a arquitectura tem sido muitas 
vezes comparada com a ciência, têm sido feitos esforços para tornar os seus méodos mais 
científicos, e até mesmo, para fazer dela uma pura ciência. Mas a arquitectura não é uma 
ciência. É ainda, o mesmo grande processo, de síntese, de combinação de milhares de 
funções humanas determinadas, e continua a ser... arquitecura. 

O seu objectivo é ainda, colocar o mundo material em harmonia com a vida. Fazer arquitectura 
mais humana, quer dizer, fazer melhor arquitectura e significa um funcionalismo mais lato, que 
o mero funcionalismo técnico. Este objectivo, pode ser atingido, apenas, por métodos 
arquitecturais pela criação e combinação das diferentes técnicas de tal maneira, que venha a 
proporcionar ao ser humano, uma vida mais harmoniosa. (Rodrigues et al., 2010, p. 303-304) 

 

A incessante procura de Aalto pela harmonia entre a arquitectura e o homem levou-o a 

explorar exaustivamente um funcionalismo e um racionalismo que não se detinham em 

questões técnicas mas sim em necessidades humanas. Uma das obras em que Aalto melhor 

traduziu estas ideias foi o Sanatório de Paimio (1928-1933) para projectou todo o 

equipamento necessário para solucionar as questões de habitabilidade, conforto e 

salubridade que um edifício daquela natureza requeria. Daqui surgiram muitas das peças e 

ideias de decoração de interiores que Aalto mais tarde viria a desenvolver, como a cadeira 

Paimio cujo ângulo entre o assento e o encosto serviria, segundo o próprio, para aliviar a 

respiração do paciente. 

  

Ilustrações 66; 67 – “Sanatório Paimio”, Alvar Aalto, 1928-1933. Sala de estar e cadeira Paimio. (Lahti, 2005, p. 24) 
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Aquando do planeamento dos quartos dos pacientes, Aalto teve um especial cuidado para 

que ficasse tudo o mais livre possível de incómodos e o mais agradável possível. Os quartos 

tinham aquecimento no tecto e estavam pintados em tons suaves. Das camas abria-se a vista 

para os pinhais em redor e as fontes de luz encontravam-se fora do campo de visão do 

paciente que estivesse deitado na cama. Os lavatórios foram concebidos para que a água 

corrente não provocasse ruídos ou salpicos. (LAHTI, 2005, P. 26) 

 

Ilustração 68 – “Sanatório Paimio”, Alvar Aalto, 1928-1933. Quarto dos pacientes. (Alvar Aalto’s Architecture, s.d.) 

 

Ilustração 69 – “Sanatório Paimio”, Alvar Aalto, 1928-1933. Vista geral e implantação. (The Archiprix Foundation, 2009)  
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3.3. Amnésia colectiva 

Os movimentos de cariz clássico tiveram o seu tempo e influenciaram a sociedade durante 

mais de dois mil anos, tendo marcado a referência da arquitectura até ao século XX, altura 

em que o Modernismo se afirmou. Mas se por um lado foi fatal para o modernismo tentar 

acabar com a tradição, o período que sucede à 2ª Grande Guerra enche-se de referências 

mas esvazia-se de conteúdo. Vive-se uma espécie de amnésia colectiva, não há ideais 

comuns, o individualismo e o ecletismo acercam-se do mundo da arte e da arquitectura e os 

novos manifestos anunciam o pós-modernismo num momento em que o modernismo não 

havia ainda sido digerido, sentimento que parece perdurar nos dias de hoje. 

Homens como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto tiveram um entendimento muito próprio do 

modernismo, ao abordá-lo de uma perspectiva humanista e não à luz de um racionalismo e 

funcionalismo tecnológicos como os seus contemporâneos vanguardistas. Embora disruptivas 

e por vezes utópicas, as vanguardas artísticas do modernismo tiveram o mérito de lançar 

ideias e princípios determinantes para o avanço das artes e da arquitectura. Por outro lado, a 

associação de certos manifestos artísticos a manifestos políticos levou a que estes se 

cruzassem nas suas intenções e idealogias, o que acabaria por gerar momentos de reflexão 

sobre a própria sociedade. 

Na segunda metade do século XX parece ter havido um esquecimento colectivo sobre tudo o 

que se atingiu com o modernismo, fundamentalmente o lançar de uma discussão alargada e 

um entendimento comuns sobre a arquitectura no mundo. Os manifestos continuaram a 

surgir, mas agora dispersos e pouco claros nos seus objectivos. Para além dos fervorosos 

adeptos do modernismo, há agora aqueles que o contestam e os que parecem adoptá-lo 

silenciosamente. 

Philip Johnson explica como nos podemos deixar levar pel’As Sete Muletas da Arquitectura 

Moderna (1954) e esquecer a essência da arquitectura, enquanto Richard Buckminster Fuller 

vê O Arquitecto Como Planificador do Mundo (1961). Robert Venturi mistura tudo no seu 

“suave manifesto” por uma Arquitectura Não-Linear (1966) e Louis Kahn remete para um 

tempo em que Silêncio e Luz (1969) eram um só. Rem Koolhaas descreve uma Delirious New 

York num Manifesto Retroactivo para Manhattan (1978) e Coop Himmelb(l)au diz que A 

Arquitectura Tem Que Inflamar (1980). Tadao Ando leva-nos Para Além Dos Horizontes Em 

Arquitectura (1991) e Charles Jencks resume tudo em 13 Afirmações da Arquitectura Pós-

Moderna (1996). Finalmente, Manuel Tainha sabe do que fala e explica-nos porque é que O 

Arquitecto Deve Saber Falar Daquilo Que Está a Fazer (1999). 
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Philip Johnson (1906-2005) 

As Sete Muletas da Arquitectura Moderna 

1954 

 

 

 

 

 

Philip Johnson, activo nos anos trinta como crítico de arquitectura e Director do Departamento 

de Arquitectura do Museu de Arte Moderna, iniciou a prática da arquitectura após a 2ª Grande 

Guerra. Uma das suas obras mais emblemáticas é a Casa de Vidro (1949) que, embora 

inspirado nos desenhos de Mies van der Rohe para a casa Farnsworth, afastava-se da 

preocupação deste com a lógica estrutural (Frampton, 2003, p.292). 

   

Ilustração 71 – “Glass House”, Philip Johnson, 1949. (The Philip Johnson Glass House, s.d.) 

 

 

 
Ilustração 70 – Philip Johnson 
(Schulze, 1996, capa) 
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A arte nada tem que ver com a demanda intelectual – não deveria, de todo, ser ensinada numa 
universidade. A prática da arte deveria fazer-se nas calhas – perdão, nos sótãos. 

Não é possível aprender arquitectura tal como não é possível aprender a sensibilidade da 
música ou da pintura. Não se deveria falar da arte, mas sim fazê-la. 

Se pareço render-me ao uso da palavra é porque não existe outra forma de comunicar. 

Temos que descer ao mundo à nossa volta se pretendemos enfrentá-lo. Temos que usar 
palavras para colocar a “palavra” nas pessoas, onde pertence. 

Portanto vou atacar as sete muletas da arquitectura. Alguns de nós contentamo-nos com as 
muletas e fingimos que andamos e que todos os outros coitados com dois pés são ligeiramente 
deficientes. Mas todos as usamos em qualquer momento, especialmente nas escolas onde é 
necessário utilizar a linguagem… 

A muleta mais importante usada recentemente já não é válida: a Muleta da História. 
Antigamente podíamos sempre confiar nos livros. Podíamos dizer “Como, não gosta da minha 
torre? Ali está ela em Wren.” Ou, “Eles fizeram aquilo no Subtreasury Building - porque não 
podemos fazê-lo também?” A História não nos incomoda muito agora. 

Mas a que se segue continua connosco hoje, embora, uma vez mais, a muleta do Desenho 
Bonito esteja obsoleta… 

É uma muleta fantástica porque podemos dar a sensação de que estamos a criar arquitectura 
enquanto estamos a fazer desenhos bonitos. A arquitectura é essencialmente algo que 
construimos e montamos, onde as pessoas entram e que apreciam. Mas é muito trabalhosa. 
Desenhos bonitos são mais fáceis de fazer. 

A próxima, a terceira, é a muleta do Utilitário ou da Utilidade. Foi com esta que cresci e eu 
próprio a utilizei; era um velho hábito de Harvard. 

Eles dizem que um edifício é boa arquitectura se funcionar. Claro, isto é tolice. Todos os 
edifícios funcionam. Este edifício [referindo-me a Hunt Hall] funciona perfeitamente – se eu o 
disser suficientemente alto. O Parthenon provavelmente era perfeito para as cerimónias em 
que era utilizado. Por outras palavras, o facto de um edifício funcionar não é, simplesmente, 
suficiente. É espectável que funcione. É espectável que uma torneira de água quente deite 
água quente, nos tempos que correm. É espectável que qualquer arquitecto, formado em 
Harvard ou não, ponha a cozinha no devido lugar. Mas quando utilizada como muleta, 
prejudica. Ludibria-nos, levando-nos a pensar que se trata de arquitectura… 

Se o negócio de fazer a casa funcionar como deve ser se sobrepuser à nossa invenção 
artística, o resultado não será, de todo, arquitectura; apenas a assemblagem de partes úteis… 
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Mas esta não é tão má como a que se segue: A Muleta do Conforto. É um hábito que 
adquirimos, tal como a utilidade. Todos somos, no fundo, descendentes de John Stuart Mill. De 
facto, para que serve a arquitectura senão para o conforto daqueles que a habitam? Mas 
quando tal se transforma numa muleta para fazer arquitectura, o controlo ambiental começa a 
substituir a arquitectura… 

A Muleta da Poupança. Esta é uma com a qual vocês não se depararam enquanto estudantes 
porque ninguém vos disse para tirar $10.000 ao orçamento, porque ainda não construíram 
nada. Mas essa será a vossa primeira lição. Os rapazes da poupança dirão: “Toda a gente 
consegue construir uma casa cara. Mas sabe, a minha casa apenas custou $25.000.”  

Quem conseguir construir uma casa de $25.000 terá efectivamente razão para se orgulhar, 
mas estará a falar de arquitectura ou da sua habilidade com economia? É da muleta que 
estarão a falar ou de arquitectura?... 

Depois, há uma muleta muito má que virá muito mais tarde na vossa carreira. Por favor, 
cuidado com esta: a Muleta do Servir o Cliente. Poderão escapar a todas as críticas dizendo, 
“Bom, o cliente quis assim”… 

Onde é que estabelecem a fronteira? Quando é que as exigências do cliente vos permitem 
baleá-lo e quando é que vocês cedem pacificamente? Tem que ficar claro, nas vossas 
cabeças, que servir o cliente é uma coisa e a arte da arquitectura é outra. 

Talvez a mais problemática de todas seja a Muleta da Estrutura. Essa é-me muito familiar 
porque, é claro, eu próprio uso-a constantemente. Eu vou continuar a usá-la… 

A estrutura é uma coisa muito perigosa para se ancorarem. Poderão ser levados a pensar que 
uma estrutura limpa, claramente expressa, acabará por se tornar arquitectura por si própria. 
Poderão dizer: “Não preciso de desenhar mais. Tudo o que tenho que fazer é uma ordem 
estrutural depurada.” Eu acreditei nisto vezes sem conta. É uma bela muleta, sabem, porque, 
no fundo, não é possível construir assim tão mal se as baias são todas iguais e todas as 
janelas têm o mesmo tamanho. 

Agora, porque é que deveríamos estar, nesta etapa, tão conscientes das muletas? Porque é 
que não nos erguemos e não o enfrentamos: o acto da criação. O acto da criação, como o 
nascimento e a morte, têm que o enfrentar vocês próprios… 

Não lhe poderão escapar de qualquer maneira, porquê lutar contra ele? Porque não tomar 
consciência que a arquitectura é a soma de inevitáveis decisões artísticas que terão que tomar. 
Se forem fortes, poderão tomá-las… 

Eu gosto de pensar que o que estamos destinados a fazer neste mundo é incrementar a sua já 
grande beleza, para que as gerações vindouras possam olhar para trás para as formas que 
deixamos cá e tenham o mesmo encanto que eu tenho ao olhar para as deles – para o 
Parthenon, para a Chartres Cathedral… 
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Eu sou um tradicionalista. Eu acredito na história Por tradição, refiro-me a levar a cabo, 
livremente, o desenvolvimento de certas aproximações básicas à arquitectura com as quais 
acabamos por começar o nosso trabalho. Não acredito na revolução perpétua da arquitectura. 
Não anseio por originalidade… 

Felizmente temos o trabalho dos nossos pais espirituais como ponto de partida. Odiamo-los, 
claro, como todos os filhos espirituais odeiam os seus pais espirituais, mas não os podemos 
ignorar, nem negar a sua grandeza. Os homens, é claro, a que me refiro: Walter Gropius, Le 
Corbusier, Mies van der Rohe. Devo incluir Frank Lloyd Wright – o maior arquitecto do século 
dezanove. 

Nunca na história esteve a tradição tão claramente demarcada, nunca os grandes homens 
foram tão grandes, nunca antes pudemos aprender tanto com eles e seguir o nosso próprio 
caminho, sem nos sentirmos presos a nenhum estilo, e sabendo que o que fazemos será a 
arquitectura do futuro, e não recearmos desviarmo-nos do nosso caminho, como os 
romancistas de hoje onde nada pode evoluir. Nesse aspecto, sou um tradicionalista. (Johnson, 
1995, p. 41-44) 
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Richard Buckminster Fuller (1895-1983) 

O Arquitecto Como Planificador do Mundo 

1961 

 

 

 

 

Por altura do congresso da International Union of Architects (UIA), em Londres, 1961, Richard 

Buckminster Fuller falou sobre o papel do arquitecto no mundo actual. 30 anos antes, Fuller 

desenvolveu um programa que pretendia estender a todo o mundo. Projectou a ideia de um 

mundo em que os meios de substistência estariam completamente disponíveis para toda a 

humanidade. O arquitecto, dizia, tem que se tornar um planificador do mundo que atingiu um 

determinado patamar numa hierarquia, na base da qual faz o planeamento da cidade mundial 

com todos os meios científicos ao seu dispor. 

...Eu proponho que os departamentos de aquitectura de todas as universidades do mundo 
sejam encorajadas pela UIA a investir os próximos dez anos no problema contínuo de como 
fazer a totalidade dos recursos mundiais servir 100% da humanidade através do projecto 
competente. 

A teoria geral da educação hoje inicia os estudantes com componentes elementares e aumenta 
gradualmente a complexidade dos componentes com que este terá que se preocupar. O 
princípio é partir do particular em direcção ao todo, parecendo, no entanto, que o todo nunca é 
atingido. Em muitas escolas de arquitectura é pedido ao aluno de primeiro ano que, dada uma 
hipotética cidade do interior, planeie e desenhe os edifícios essa mesma cidade. No ano 
seguinte deverá fazê-lo para uma cidade maior, uma pequena cidade industrial. No terceiro ano 
é enarregue de uma grande cidade industrial e no quarto ano tem que projectar cidades 
maiores como Londres ou Nova Iorque. As escolas nunca chegam a abordar os problemas à 
escala nacional quanto mais à escala mundial. O projecto da cidade local é quase sempre 
invalidado pela vaga dos eventos mundiais. Os programas de expansão rodoviária são 
inadequados à ideia de todos os homens serem favorecidos com a sua própria viatura; os 
problemas de estacionamento frustram e negam continuamente o horizonte excessivamente 
local do projecto da cidade. 

Será expectável que o primeiro ano de planeamento total do mundo pelos estudantes e a sua 
concretização em desenho venha a revelar grande amadorismo e inadequação, mas, não só as 
críticas virão da profissão de arquitecto, como também dos políticos, dos economistas, dos 
industriais, excitados por lhes entrarem pela porta dentro, críticas das quais os estudantes do 

 
Ilustração 72 – Richard Buckminster Fuller 
(PBS, s.d.) 
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próximo ano poderão tirar grande vantagem em mais uma ronda de projecto do mundo. O 
segundo, terceiro e quarto ano deveriam mostrar rápida aceleração na compreensão do 
problema e no grau de satisfação do problema. 

O planeamento do mundo pelos estudantes deverá ser baseado no conceito de as primeiras 
coisas primeiro, de acordo com uma sequência hierárquica de eventos. 

Os dados relevantes sobre recursos mundiais disponíveis, existem hoje em dia em diversas 
fontes, sendo disponibilizados a todas as universidades do mundo pela UNESCO. O que a 
UNESCO não tem, é capaz de orientar o investigador no sentido de o obter. 

No actual momento da história, o que é referido como política externa pelas respectivas 
nações, consiste essencialmente nos seus planos para criar condições que promovam as suas 
formas específicas de sobrevivência no sentido Malthusiano do “tu ou eu”. 25 

Para as políticas externas de qualquer uma das nações ou grupos de nações, incorporar um 
plano à escala mundial significaria que aproximadamente metade das nações do mundo teriam 
que se render e significaria o desenvolvimento de um plano altamente enviesado quando 
aplicado como um todo. Pela natureza dos compromissos políticos, é lógico assumir que a 
política externa de qualquer nação nunca será bem sucedida como planeamento mundial 
satisfatório e compreensivo. 

É claramente evidente, no entanto, neste Sexto Congresso da International Union of Architects 
que os arquectos são capazes de pensar tal planeamento mundial de uma forma que 
ultrapassa qualquer influência política. A minha experiência através do mundo e em particular 
entre os estudantes diz-me que estes tendem sempre a ultrapassar os preconceitos políticos e 
que todos eles estão preocupados com o conceito de fazer funcionar o mundo através do 
projecto competente. 

Em tanta investigação e questionário não tive resposta negativa ao programa de organização 
da capacidade do estudante para elevar o desempenho dos recursos mundiais para servir 
100% da humanidade através da experiência laboratorial compreensiva e da evolução para o 
projecto progressivo. 

É provável que se os estudantes de arquitectura estão progressivamente disciplinados para 
expandir os seus horizontes para temas como química, física, matemática, bio-química, 
psicologia, economia e tecnologia industrial, também penetrarão rápida e habilmente nas mais 
brilhantes mentes científicas presentes na universidade, e à medida que os seus programas 
evoluem de ano para ano em capacidade de melhoria, os alunos serão capazes fazer com que 
os mais importantes recursos científicos do homem recaiam sobre as suas soluções de 
planeamento da cidade mundial e o seu respectivo desenho instrumental e regenaração 
operacional. 

                                            
 
 
 
25 Malthus, economista britânico, 1766-1834. Malthus provou que a população mundial aumenta em progressão 
geométrica, o fornecimento de alimentos apenas em progressão aritmética. 
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O próximo Congresso devia então concentrar-se mais na revisão de tais inventários e projectos 
– com este primeiro balanço do que o homem tem para fazer e do que necessita para o fazer! 
O que surgir será, sem sombra para dúvida, notícia de primeira mão, e não só notícia mundial 
mas a notícia que os homens em todo o mundo aguardavam. Os objectivos comuns para os 
quais todos trabalharão serão reduzidos de palavras vazias para objectivos palpáveis simples. 
(Conrads, 1970, p. 179-180) 

 

Durante meio século Fuller contribuiu com uma ampla gama de ideias, projectos e invenções 

para o mundo, particularmente nos campos da habitação e transporte práticos. Fuller foi um 

dos pioneiros nas questões do ambiente e do aproveitamento dos recursos naturais não 

poluentes para produção energética. Uma das suas criações foi a cúpula geodésica, uma 

estrutura autoportante, leve, mas suficientemente forte para oferecer abrigo e protecção, 

podendo ter aplicação em infraestruturas militares, laboratórios científicos ou mesmo 

habitação. 

 

Ilustração 73 – “Montreal Biosphère”, Pavilhão Americano da Expo 67 (Montreal), Richard Buckminster Fuller, 1967. (Macy 
e Sar, 2003, p. 295) 
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Robert Venturi (1925-) 

Arquitectura Não-Linear: Um Suave Manifesto 

1966 

 

 

 

 

Gosto de complexidade e contradição na arquitectura. Não gosto da incoerência ou 
arbitrariedade da arquitectura incompetente nem dos preciosismos confusos do pitoresco ou do 
expressionismo. Em vez disso, eu falo de arquitectura complexa e contraditória baseada na 
riqueza e ambiguidade da experiência moderna, incluindo a experiência inerente à arte. Em 
todo o lado, com a excepção da arquitectura, complexidade e contradição foram reconhecidas, 
desde a prova da inconsistência em matemática de Gödel à análise da poesia “difícil” de T. S. 
Elliot e a definição de qualidade paradoxal da pintura, de Joseph Albers. 

Mas a arquitectura é necessariamente complexa e contraditória na própria inclusão dos 
tradicionais elementos de comodidade (adaptação), firmeza e deleite de Vitrúvio. E hoje os 
requisitos do programa, estrutura, equipamento mecânico e expressão, mesmo em construções 
simples em contextos simples, são diversos e conflituantes de formas até agora inimagináveis. 
A crescente dimensão e escala da arquitectura no planeamento urbano e regional incrementam 
as dificuldades. Ao abraçar a contradição bem como a complexidade, eu afirmo a vitalidade 
tanto quanto a validade. 

Os arquitectos não podem mais deixar-se intimidar pela linguagem puritana e moral da 
ortodoxa arquitectura Moderna. Eu prefiro os elementos híbridos aos “puros”, os 
comprometedores aos “limpos”, os distorcidos aos “lineares”, os ambíguos aos “articulados”, 
perversos ou impessoais, monótonos ou “interessantes”, prefiro os convencionais aos 
“desenhados”, os que acomodam aos que excluem, os redundantes aos simples, vestigiais ou 
inovadores, os inconsistentes e ambíguos aos directos e evidentes. Eu prefiro a diversidade 
confusa à unidade óbvia. 

Eu opto pela riqueza de significado em vez da clareza de significado; tanto pela função implícita 
como pela função explícita. Prefiro “ambos-e” ao “alguns-ou”, preto e branco e por vezes 
cinzento, ao preto e branco. Uma arquitectura válida evoca muitos níveis de significado e 
combinações de focos: o seu espaçpe os seus elementostornam-se legíveis e manipuláveis em 
diversas maneiras em simultâneo. 

Mas uma arquitectura de complexidade e contradição tem um dever especial para com o todo: 
a sua verdade tem que ser no todo ou nas implicações do todo. Tem que incorporar a difícil 
unidade da inclusão em vez da simples unidade da exclusão. Mais não é menos. (Venturi, 
2004, p. 1-2) 

 
Ilustração 74 – Robert Venturi 
(Archdaily, 2012) 
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Ilustração 75 – “Vanna Venturi House” (Philadelphia, Pennsylvania), Robert Venturi, 1962-64. (Eggener, 2004, p. 375) 

 

 

 Ilustração 76 – “Extensão do Allen Memorial Art Museum” (Ohio) , Robert Venturi, 1977. (Allen Memorial Art Museum, 
s.d.) 
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Louis I Kahn (1901-1974) 

Silêncio e Luz 

1969 

 

 

 

 

 

Para mim, quando vejo um projecto eu vejo-o como se fosse uma sinfonia, o reino dos espaços 
na construção e luz. Eu, como que, não quero saber se resulta ou não. Só assim eu sei que 
que os princípios são respeitados que, de algum modo, são eternos ao longo do projecto. 

Assim que vejo um projecto que tenta vender-me espaços sem luz, simplesmente o rejeito 
facilmente porque sei que está errado… 

E então, escrevo no quadro: Silêncio e Luz. Silêncio não quer dizer muito, muito calmo. É algo 
que se pode dizer que é desiluminado; desescurecido. Isto são palavras inventadas: des-
escurecido – não existe tal palavra. Mas porque não? Desiluminado, desescurecido. Desejo de 
ser. De expressar. Alguns podem dizer que é a alma do ambiente – voltemos atrás no tempo e 
pensemos em algo em que luz e silêncio estavam juntos, e talvez estejam juntos, e separados 
apenas pela conveniência do argumento. 

Volto-me para a luz, mãe de todas as presenças. Por vontade. Por lei. Podemos dizer que a 
luz, mãe de todas as presenças, é a geradora do material, e o material foi gerado para projectar 
uma sombra, e a sombra pertence à luz… 

Tudo o que fazemos já é demasiadamente espesso. Eu até diria que um pensamento é 
também muito espesso. Mas podemos dizer, luz para o silêncio, silêncio para a luz, deve ser 
uma espécie de limiar de ambiente que quando atingido, sentido, há Inspiração… 

Nesta inspiração – junto com a inspiração – existe um lugar, o Santuário da Arte. Sendo Arte a 
linguagem do homem antes do Francês ou do Alemão. Diz: a linguagem do homem é a arte. 
Deriva de algo que cresce a partir da necessidade, do desejo de ser, de exprimir, e da 
evidência da promessa do material para o fazer…(pp54-55) 

E [o artista obtém inspiração] também de outra bela fonte, que é a experiência ou Odisseia de 
uma vida que passa pelas circunstâncias da vida em si e o que se revela importante não são as 
datas em que algo aconteceu, mas de que forma ele descobriu o homem através dessas 
circunstâncias. 

  

 
Ilustração 77 – Louis I Kahn , 
Imagem do filme “My Architect”, 
2003. (Kahn, 2003) 
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O artista sente isto quando faz algo. Ele sabe que o faz agora, mas sabe também que tem valor 
eterno. Ele não descobre as circunstâncias à medida que surgem. Ele extrai-as de um qualquer 
sentimento que lhe tenha revelado o homem. A tradição não é mais do que um amontoado 
destas circunstâncias, cujo registo é também uma poeira dourada da qual se pode extrair a 
natureza humana, que é crucial se quisermos antecipar no nosso trabalho, aquilo que 
perdurará – o que tem implícito o senso comum. E por comum refiro-me, de facto, à essência 
do silêncio… 

Falemos então um pouco sobre o problema que se coloca ao homem enquanto arquitecto. 
Suponhamos que éramos desafiados a dizer – e que desafio fabuloso seria – o que é uma 
universidade. E em vez de nos ser dado um programa… pensemos em termos de universidade 
como se nunca tivesse acontecido, como se não estivesse aqui, de modo a que não 
tivéssemos qualquer referência, apenas o sentimento de um lugar de aprendizagem, uma 
necessidade inegável: um desejo inegável partilhado por todos nós de um lugar para 
aprender… Eu apresentei este problema aos meus alunos… e um deles disse que acreditava 
que o cerne da universidade é a biblioteca… como a Acrópole. É a oferenda da mente… era 
algo sobre as humanidades… outra parte dedicada às profissões… 

E então a universidade é uma recompensa. A biblioteca do lugar da recompensa, depois, os 
lugares das profissões, a biblioteca destas profissões está ali, interligada porque há também 
uma oferenda da mente, e esta está de algum modo ligada à unidade, com a mais objectiva 
oferenda da mente, que é a oferenda do santuário da Acrópole…Agora, se considerarmos isto, 
lembramo-nos de diferenciações maravilhosas. Lembramo-nos das diferenças entre o jardim, o 
pátio e uma praça. Porque as nossas ligações não vão ser apenas colunatas e esse tipo de 
coisas, vai ser mental, a ligação. Vocês vão senti-lo mais tarde ou mais cedo…A ligação é, 
então, a compreensão do que é um jardim, o que é um pátio, o que é uma avenida, o que é 
uma praça… 

Jogar com esta pretensa arquitectura de ligação, que no fundo não tem regras, é uma 
consciencialização da interacção entre o território e os edifícios, a sua associação à biblioteca. 
Mas faltam muitas coisas… tem que existir um lugar de acontecimento… A Agora, por 
exemplo, era um lugar de acontecimento… A Agora, a Stoa. A Stoa foi maravilhosamente 
concebida… Sem divisórias, somente colunas, apenas protecção. Nela cresceram coisas. 
Surgiram lojas. Pessoas encontravam-se, encontram-se lá. É sombreada. Apresentamos uma 
qualidade, arquitectural, sem um propósito. Apenas o reconhecimento de algo que não 
conseguimos definir mas que tem que ser construído… 

Mas essa é definitivamente uma qualidade arquitectural. Tem a mesma qualidade de todos os 
lugares religiosos… É incrível. É o princípio da arquitectura. Não é feita de um bloco de notas. 
Não parte de questões práticas. Parte de uma espécie de sentimento de que deve haver um 
mundo dentro do mundo. Um mundo em que a mente do homem se torna, de algum modo, 
clara. (Jencks e Kropf, 2008, p. 236-238) 
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Ilustração 78 – “Assembleia Nacional do Bangladesh” (Dhaka, Bangladesh), Louis Kahn, 1961-82 (Pile, 2005, p. 85 ) 

 

Ilustração 79 – “The Salk Institute For Biologycal Studies” (San Diego, USA), Louis Kahn, 1959-1965 (Stoller, 1999, capa) 
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Rem Koolhaas (1944-) 

Delirious New York: Um Manifesto Retroactivo para Manhattan 

1978 

 

 

 

 

 

Manifesto 

Como escrever um manifesto – numa forma de urbanismo pelo que resta do século vinte – 
numa era enfadada por eles? A fraqueza fatal dos manifestos é a sua falta de evidências. 

O problema de Manhattan é o oposto: é uma miríade de evidências sem manifesto. 

Este livro foi concebido na intersecção destas duas observações: é um manifesto retroactivo 
para Manhattan. 

 

Manhattan é a Pedra de Roseta do século vinte 

Não só tem grandes pedaços da sua superfície ocupados por mutações arquitectónicas 
(Central Park, o arranha-céus), fragmentos utópicos (Rockefeller Center, o edifício das Nações 
Unidas) e fenómenos irracionais (Radio City Music Hall), mas adicionalmente cada quarteirão 
está coberto por várias camadas de arquitectura fantasma, na forma de vestígios de ocupação 
passada, projectos interrompidos e fantasias populares que conferem imagens alternativas à 
Nova Iorque existente. 

Entre 1890 e 1940, particularmente, uma nova cultura (a Era da Máquina?) elegeu Manhattan 
como laboratório: uma ilha mítica onde a invenção e ensaio de um estilo de vida metropolitano 
e a sua arquitectura podiam ser entendidas como uma experiência colectiva na qual toda a 
cidade se tornou uma fábrica de experiências artificiais, onde o real e o natural deixaram de 
existir. 

Este livro é uma interpretação dessa Manhattan que confere aos seus aparentemente 
descontínuos – mesmo irreconhecíveis – episódios um grau de consistência e coerência, uma 
interpretação que pretende afirmar Manhattan como o produto de uma teoria não formulada, o 
Manhattanismo, cujo programa – para existir num mundo totalmente fabricado pelo homem, i.e. 
para viver dentro da fantasia – era tão ambicioso que para ser realizado, nunca poderia ser 
declarado abertamente. 

 

 
Ilustração 80 – Rem Koolhaas 
(Gössel e Leuthäuser, 2001, p. 420) 
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Densidade 

O Manhattanismo é a única ideologia urbanística que se alimentou, desde a sua concepção, 
nos esplendores e misérias da condição metropolitana – hiper-densidade – sem perder uma 
única vez a fé em si própria como a base para uma cultura moderna desejável. A arquitectura 
de Manhattan é um paradigma para a exploração do congestionamento. 

A formulação retroactiva do programa de Manhattan é uma operação polémica. Revela um 
número de estratégias, teoremas e descobertas que não só conferem uma lógica e um padrão 
ao desempenho da cidade, como a sua validade contínua é, em si, um argumento para uma 
segunda vaga de Manhattanismo, desta vez como uma doutrina explícita que consegue 
transcender a ilha das suas origens para reclamar o seu lugar no urbanismo contemporâneo. 

Tomando Manhattan como exemplo, este livro é um modelo para uma “Cultura do 
Congestionamento”. 

 

Modelo 

Um modelo não prevê as falhas que se formarão no futuro; descreve um estado ideal que 
apenas pode ser aproximado. Da mesma maneira que este livro descreve uma Manhattan 
teórica, uma Manhattan como conjectura, da qual a cidade actual é a concretização 
comprometida e imperfeita. 

De todos os episódios do urbanismo de Manhattan este livro isola apenas aqueles momentos 
em que o modelo é mais visível e mais convincente. Deveria ser, e inevitavelmente será, lido 
contra a torrente de análises negativas que emanam de Manhattan sobre Manhattan e que 
firmemente instituiram Manhattan como a Capital da Crise Permanente. 

Apenas através da reconstrução especulativa de uma Manhattan perfeita poderão ser lidos os 
seus monumentais sucessos e fiascos. 

 

Ecstasy 

Se Manhattan continua a busca de uma teoria, então esta teoria, uma vez identificada, deveria 
conter uma fórmula para uma arquitectura que é simultaneamente ambiciosa e popular. 

Manhattan gerou uma arquitectura sem pudor que foi amada em proporção directa à sua 
desafiadora falta de ódio-próprio, que foi respeitada na medida exacta da sua ousadia. 

Manhattan inspirou consistentemente nos seus espectadores, ecstasy sobre arquitectura. 
Apesar disso – ou talvez por isso – o seu desempenho e implicações foram consistentemente 
ignorados e mesmo ocultados pela profissão de arquitectura. 
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Quarteirões 

Em termos de estrutura, este livro é um simulacro da grelha de Manhattan: uma colecção de 
quarteirões cuja proximidade e justaposição reforçam os seus significados isolados. 

Os primeiros quatro quarteirões – “Coney Island”, “O Arranha-céus”, “Rockefeller Center” e “Os 
Europeus” – registam a permutação do Manhatanismo como uma doutrina implícita, mais do 
que explícita. 

Mostram a progressão (e subsequente declínio) da determinação de Manhattan para remover o 
seu território para o mais longe possível do natural e do humano. 

O quinto bloco – O Apêndice – é uma sequência de projectos de arquitectura que solidificam o 
Manhattanismo como uma doutrina explícita medeia a transição de uma produção 
arquitectónica inconsciente do Manhattanismo para uma fase consciente. 

 

Escritor-fantasma 

As estrelas de cinema que viveram vidas repletas de aventura são por vezes demasiado 
egocêntricas para descobrir padrões, demasiado desarticuladas para exprimir intenções, 
demasiado inquietas para registar ou recordar acontecimentos. Os escritores-fantasma fazem-
no por elas. 

Da mesma maneira, eu fui o escritor-fantasma de Manhattan. 

(Com, como se poderá constatar, a dificuldade adicional de que a minha fonte e objecto passou 
por uma fase de senilidade prematura antes que a sua “vida” se completasse. É por isso que 
eu tive que inventar o meu próprio final.) (Danchev, 2011, p. 393-395) 

 

 

Ilustração 81 – “Plano para a UN City - Fotomontagem” (Nova Iorque, EUA), Rem Koolhaas, 2001. (Koolhaas, 2001)  
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Ilustração 82 – “23 East 22nd Street - Fotomontagem” (Manhattan, EUA), Rem Koolhaas, 2008. (Koolhaas, 2008)  

 

 

Ilustração 83 – “China Central Television Headquarters” (Pequim, China) , Rem Koolhaas, 2004-2012. (XUE, 2006, p. 44) 
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Coop Himmelb(l)au (1968-) 

A Arquitectura Tem Que Inflamar 

1980 

 

 

 

 

 

 

 

É possível aferir quão maus foram os anos 70, bastando para tal olhar para a sua arquitectura 
tensa. 

Uma democracia de questionários de opinião e complacência prospera por detrás das fachadas 
de Biedermeier. Não temos qualquer vontade de construir Biedermeier. Nem agora nem em 
tempo algum. Estamos cansados de ver Palladio e outras máscaras históricas. Porque com 
arquitectura, não queremos excluir tudo o que é inquietante. 

Queremos arquitectura que tenha mais. Arquitectura que sangra, que fumega, e até parte. 

Arquitectura que incendeia, ferroa, rasga, e rompe sob pressão. 

A arquitectura tem que ser cavernosa, impetuosa, suave, forte, angular, brutal, curvilínea, 
delicada, colorida, obscena, lasciva, sonhadora, atractiva, repelente, húmida, seca e latejante. 

Morta ou viva. 

Se fria, então fria como um bloco de gelo. 

Se quente, então quente como uma asa em chamas. 

A arquitectura tem que inflamar. (Danchev, 2011, p. 398) 

 

 
 
 

 
Ilustração 84 – Wolf D. Prix (1942-), 
Arquitecto Principal e CEO. (Coop 
Himmelb(l)au, s.d.) 
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Ilustrações 85; 86 – “Busan Cinema Center” (Coreia do Sul) , Coop Himmelb(l)au, 2007-12. (Coop Himmelb(l)au, s.d.) 
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Tadao Ando (1941-) 

Para Além Dos Horizontes Em Arquitectura 

1991 

 

 

 

 

 
O pensamento arquitectónico é suportado pela abstracção lógica. Por abstracto quero dizer 
uma exploração meditativa que chega a uma cristalização da complexidade e riqueza do 
mundo, em vez da redução da sua realidade pela minimização da sua existência concreta. Não 
foram os melhores aspectos do modernismo produzidos por tal pensamento arquitectónico?... 

O caminho mais promissor para a arquitectura contemporânea é o do desenvolvimento através 
e para além do modernismo. Tal significa substituir os métodos mecânicos, letárgicos e 
medíocres a que o modernismo sucumbiu pela vitalidade abstracta e meditativa que marcou o 
seu início, e criar algo instigante que leverá a nossa era até ao século vinte e um. A criação de 
uma arquitectura capaz de injectar novo vigor no espírito humano deverá abrir caminho pelo 
actual impasse arquitectónico. 

 

Lógica Transparente 

A criação arquitectónica é fundamentada na acção crítica. Não é um mero método de resolução 
de problema em que os pressupostos são reduzidos a questões técnicas. A criação 
arquitectónica envolve a avaliação das origens e essência dos requisitos funcionais do projecto 
e a subsequente determinação das suas questões essenciais. Apenas desta maneira poderá o 
arquitecto manifestar na arquitectura o carácter das suas origens. 

...O projectista sério deve questionar até os requisitos dados e refelectir profundamente sobre o 
que é, de facto, pedido. Este tipo de questionário revelará o aspecto essencial latente numa 
encomenda e lançará luz sobre o papel vital de uma lógica inerente, que poderá levar à 
compreensão da arquitectura. Quando a lógica intercepta o processo projectual o resultado é a 
clarificação da estrutura, ou ordem espacial – aparente não só à percepção mas também à 
razão. Uma lógica transparente que atravessa o todo transcende a beleza superficial, ou a 
mera geometria, com a sua importância intrínseca. 

 
 
 
 

 
Ilustração 87 – Tadao Ando. 
(Jodidio, 2007, p. 496) 
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Abstracção 

O mundo real é complexo e contraditório. No núcleo da criação arquitectónica está a 
transformação da realidade concreta pela lógica transparente na ordem espacial. Esta não é 
uma abstracção eliminatória mas, antes, uma tentativa de organização do real à volta de um 
ponto de vista intrínseco que lhe dará um sentido pelo poder do abstracto. O ponto de partida 
de um problema arquitectónico – seja lugar, natureza, estilo de vida, ou história – é expressado 
no contexto deste desenvolvimento em direcção ao abstracto. Apenas um esforço desta 
natureza produzirá uma arquitectura rica e diversificada... 

Na Casa Row (Azuma Residence), Sumiyoshi, peguei numa de três casas geminadas de 
madeira e reconstruí-a como um invólucro de betão, procurando gerar um microcosmos no seu 
interior. A casa é dividida em três secções sendo a secção intermédia um pátio aberto para o 
céu. Este pátio é um exterior que preenche o interior, e o seu movimento espacial é revertido e 
descontínuo. Uma forma geométrica simples, a caixa de betão é estática; contudo como a 
natureza participa no seu interior e à medida que é activada pela presença humana, a sua 
existência abstracta ganha vida  no seu encontro com a realidade. 

 

Natureza 

Eu procuro insinuar a presença da natureza na austeridade da construção arquitectónica 
através da lógica transparente. Os elementos da natureza – água, vento, luz e céu – trazem a 
arquitectura, que resulta do pensamento ideológico, de volta ao nível terreno da realidade e 
despertam no seu interior a vida criada pelo homem. 

A tradição japonesa tem uma sensibilidade diferente da ocidental para com a natureza. Não é 
suposto a vida humana opor-se à natureza e tentar apoderar-se dela, mas sim levar a natureza 
a uma associação de intimidade capaz de atingir a união entre ambos. Podemos ir ao ponto de 
dizer que, no Japão, todas as formas de exercício espiritual são tradicionalmente levadas a 
cabo no contexto da interrelação entre o homem e a natureza. 

Este tipo de sensibilidade formou uma cultura que dilui a barreira entre a habitação e a 
natureza envolvente criando, em seu lugar, um limiar espiritual. Ao mesmo tempo que delimita 
a morada do homem na natureza, procura desenhar a natureza no seu interior. Não existe uma 
demarcação clara entre fora e dentro, mas antes a sua permeabilidade mútua. Hoje em dia, 
infelizmente, a natureza já perdeu muita da sua antiga abundância, à medida que se foi 
debilitando a nossa capacidade para a entender. A arquitectura contemporânea tem, portanto, 
um papel a desempenhar na criação de lugares que façam as pessoas sentir a presença da 
natureza. Quando consegue fazê-lo, a arquitectura transforma a natureza através da 
abstracção, alterando o seu significado. Quando a água, o vento, a luz, a chuva e outros 
elementos da natureza são abstraídos na arquitectura, a arquitectura torna-se um lugar onde 
pessoas e natureza se confrontam numa espécie de tensão controlada. Eu creio que é este 
sentimento de tensão que irá despertar as sensibilidades espirituais latentes na humanidade 
contemporânea. 
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Lugar 

A presença da arquitectura – independentemente do seu carácter delimitado – cria, 
inevitavelmente, nova paisagem. Tal implica a necessidade de descobir a arquitectura que o 
local em si procura... 

Eu componho a arquitectura procurando uma lógica essencial intrínseca ao lugar. A demanda 
arquitectónica implica uma responsabilidade para procurar e desenhar as características 
formais de um determinado sítio, a par das suas tradições culturais, clima e aspectos naturais 
envolventes, a estrutura da cidade que forma o seu pano de fundo e os padrões de vida e 
costumes que as pessoas adoptarão no futuro. Sem sentimentalismos, eu espero transformar o 
lugar pela arquitectura ao nível do abstracto e do universal. Apenas desta maneira poderá a 
arquitectura repudiar o reino da tecnologia industrial para se tornar “grand art” no seu 
verdadeiro sentido. (Jencks e Kropf, 2008, p. 256-258) 

 

 

Ilustração 88 – “Naoshima Contemporary Art Museum” (Naoshima, Japão), Tadao Ando, 1989. (Jodidio, 2007, p. 258)  
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Ilustração 89 – “Church of The Light” (Osaka, Japão), Tadao Ando, 1995. (Jodidio, 2007, p. 126) 
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Charles Jencks (1939-) 

13 Afirmações da Arquitectura Pós-Moderna 

1996 

 

 

 

 

 

Valores Gerais 

A polivalência é preferível à univalência, a imaginação à fantasia. 

“Complexidade e contradição” são preferíveis à simplicidade exagerada e ao “Minimalismo”. 

As teorias da Complexidade e do Caos explicam a natureza de forma mais básica do que a 
dinâmica linear; isto é, há “mais na natureza” com cmportamento não linear do que linear. 

A memória e a história são inevitáveis no ADN, na linguagem, no estilo e na cidade e são 
catalizadores positivos para a invenção. 

 

Linguística e Estética 

Toda a arquitectura é inventada e percepcionada através de códigos, daí as linguagens da 
arquitectura e a simbologia da arquitectura, daí a dupla codificação da arquitectura segundo os 
códigos do profissional e os da população. 

Todos os códigos são influenciados por uma comunidade semiótica várias culturas de gosto, 
daí a necessidade, numa cultura pluralista, de um desenho baseado num Ecletismo Radical. 

A arquitectura é linguagem pública, daí a necessidade para um Classicismo Pós-moderno que 
é parcialmente baseado em conceitos universais da arquitectura e tecnologia em evolução. 

A arquitectura precisa de ornamento (ou padrões) que seja simbólico e sinfónico, daí a 
relevância da teoria da informação. 

A arquitectura precisa de metáfora e isto deveria relacionar-nos com preocupações naturais e 
culturais, daí a explosão de imagens zoomórficas, casas rosto e iconografia científica em vez 
de “máquinas para viver”. 

 

 

 
Ilustração 90 – Charles Jencks (The 
Architectural Review, 2012) 
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Urbano, Político, Ecológico 

A arquitectura deve formar a cidade, daí o Contextualismo, Cidade Colagem, Neo-racionalismo, 
planeamento de pequenos quarteirões, e usos e idades de edifícios misturados. 

A arquitectura deve cristalizar a realidade social e na cidade global de hoje, a Heteropolis, tal 
significa o puralismo de grupos étnicos, daí o planeamento participativo e o “adhocismo”. 

A arquitectura deve conforntar a realidade ecológica e isso significa desenvolvimento 
sustentável, arquitectura Verde e simbolismo cósmico. 

Nós vivemos num universo surpreendente, crativo e auto-organizado que ainda fica bloqueado 
em várias soluções; daí a necessidade de uma arquitectura cosmogénica que celebra a crítica, 
o processo e o humor. (Danchev, 2011, p. 420-421) 

 

 

Ilustração 91 – “The Garden of Cosmic Speculation” (Dumfries, Escócia), Charles Jencks, 1989. (Jencks, 2003, p. 250)  
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Ilustração 92 – “The Garden of Cosmic Speculation” (Dumfries, Escócia), Charles Jencks, 1989. (Jencks, 2003, p. 195)  
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Manuel Tainha (1922-2012) 

O Arquitecto Deve Saber Falar Daquilo Que Está a Fazer: O 
Querer 

1999 

 

 

 

 

O Querer 

O querer a que aqui me reporto não é um querer abstracto, uma vontade de poder sem causa 
nem objecto; predestinação ou graça. É antes um querer movido pela crença de que se para 
cada problema não há uma solução já pronta à nossa espera, então espera-se de nós que a 
construamos; e de que daí retiremos grande satisfação. E estarmos em condições de saber 
que o percurso entre o problema e o aquilo que se achar como solução é traçado na 
expectativa de que certas regularidades observadas no passado possam ser projectadas no 
futuro com algum êxito. 

O querer move-se também pela convicção de que aquilo que foi “dito” antes, não foi “dito” com 
suficiente clareza ou não foi suficientemente longe 

E não será outra a interpretação que faço do querer, como por exemplo aquela muito comum 
de que ele é a vontade irreprimível do autor exprimir a sua individualidade, os seus sentimentos 
na obra que faz. Pois tenho como certo que a arquitectura não exprime coisa nenhuma nem 
comunica nada a ninguém. Dá-se, como diria Argan. E é por ser assim que na experiência ao 
vivo de uma obra de arquitectura qualquer pessoa se sente livre para enfabular, sem restrições 
de qualquer espécie normativa, a que a percepção e a prática dos factos vividos lhe ditarem. A 
percepção também cria os factos. Esta é a condição número um da obra de arte. 

O que não quer dizer necessariamente que o acto da projectação seja um acto neutro, isento 
de tendência, de intencionalidade, de emoção; antes pelo contrário. Continuando, direi que o 
impulso voluntarista despertado por um problema de arquitectura, “misto de impulso e fria 
lucidez”, como disse Pierre Boulez, é sustentado pela crença no poder da imaginação na 
reprodução e transformação do real. E não será condição fortuita, antes pelo contrário, que 
este impulso viva ao mesmo tempo do amor que se tem pelo que existe, pelo que “está” antes 
de nós, e do desejo de mudança. Conflito este suspenso sobre todo o acto de projectar, entre 
memória e imaginação: dilatar o presente no passado e no futuro. Este sentimento é bem 
conhecido do arquiteco experimentado quer nos seus êxitos quer nos seus fracassos. 

  

 
Ilustração 93 – Manuel Tainha 
(Carvalho e Lusa, 2012) 
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Mas que se não diga que este impulso voluntarista se confunde com inspiração. A inspiração 
que tem o seu momento próprio mas nunca previsível é um incidente de percurso. Ela é a 
intuição feita instrumento da escrita automática. No intrincado labirinto das questões implicadas 
num problema, onde tudo tem a ver com tudo o resto sem nexo lógico à vista, a inspiração 
tende a confiar, a submeter as funções arquitectónicas ao automatismo da linguagem; 
convivendo na mais saudável “promiscuidade” intelectual com o raciocínio, a especulação, a 
investigação, o pensamento, operações a que o arquitecto se entrega, como o faz qualquer 
outro trabalhador, técnico ou científico. Não há uma estrada real para o acto artístico, como não 
o há para o acto científico. 

O poder do querer provém em grande medida do saber gerir este mecanismo complicado, do 
saber que ele existe para ser usado sem reservas racionalistas. 

E, por fim, o que nós queremos é estar presentes na vida das pessoas, prescrutando as 
aspirações dos grupos humanos a que o nosso trabalho se dirige. (Tainha, 2006, p. 90-91) 

 

 

 

Ilustração 94 – “Pousada de Santa Bárbara” (Oliveira do Hospital),  Manuel Tainha, 1957-66. (Tainha, 2006, p. 52)  
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Ilustração 95 – “Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa” (Lisboa), Manuel Tainha, 1987-90. (SIPA, 2011)   
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4. Vaguear pelo Lugar Simulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“- Eu tinha construído na minha mente um modelo de cidade de que 
deveria deduzir-se todos os modelos de cidades possíveis – disse 
Kublai. – Contém tudo o que corresponde à norma. (...)  
- Também pensei num modelo de cidade de que deduzo todas as 
outras – Respondeu Marco. – É uma cidade feita só de excepções, 
impedimentos, contradições, incongruências, contrassensos.” 
 

Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis 
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4.1. Explorando o multiverso: O domínio do anti-herói 

Em 1980, Alvin Toffler26 dividia a história da sociedade económica em vagas. Depois de uma  

primeira vaga de 10.000 anos, iniciada com a Revolução Agrícola e durante a qual o homem 

se fixou à volta da cabana primitiva, produzindo os bens necessários para a sua própria 

subsistência, seguir-se-ia uma segunda, a da Revolução Industrial, que nos últimos 300 anos 

nos conduziu à padronização, à produção em massa e à consequente explosão da cidade. 

No século XXI, segundo Toffler, iniciar-se-ia uma Terceira Vaga: a da informação e do 

desenvolvimento tecnológico, onde dominaria a especialização e a personalização. Nesta 

nova era o consumidor tornar-se-ia um “prosumer”27, passando a dar a sua opinião sobre o 

que deveria ser produzido. A primeira década do século XXI mostrou-nos que o 

desenvolvimento tecnológico permitiria dar um passo para além do que Toffler imaginava. A 

sociedade de informação que preconizava tornar-se-ia numa sociedade de interacção, 

alavancada pelas redes sociais e na qual, mais do que emitir uma opinião, todos os seres 

humanos passariam a interagir entre si, a nível global.  

Abandonados os lugares divinos, o Homem procura agora a utopia nos lugares simulados do 

ciberespaço. A virtualidade apoderou-se da realidade dando origem a uma nova percepção 

do mundo. A vida extravasa o espaço físico para se expandir no espaço virtual, 

materializando o multiverso28 que os cientistas teorizam. Falo em multiverso porque a 

virtualidade traz implícita a ideia de multiplicidade. Não há um mundo virtual mas sim uma 

miríade de mundos simulados que recriam, distorcem ou simplesmente inventam a 

“realidade”. Mas para simplificar o assunto, convencionemos o termo mundo virtual como o 

espaço onde ocorrem estas novas interacções entre os homens, ou entre os seus avatares29, 

também estes revestidos do carácter multiplicável da virtualidade. 

Estamos então perante uma nova abordagem ao lugar, que remete para segundo plano o 

lugar de Aristóteles, que depende de um espaço, ou o genius loci, que invoca o espírito do 

                                            
 
 
 
26 Alvin Toffler (1928) é um escritor e futurista norte-americano, conhecido pelas suas publicações sobre a revolução 
digital, a revolução das comunicações e a singularidade tecnológica. Em 1980, escreveu o livro “A Terceira Vaga”, no qual 
classificava a sociedade segundo três vagas económicas: A vaga da revolução agrícola, a da revolução industrial e, por 
fim, das tecnologias da informação. 
27 O neologismo “prosumer”, que resulta da junção dos termos producer (produtor) e consumer (consumidor), foi utilizado 
pela primeira vez por Toffler no seu livro A Terceira Vaga, para caracterizar o papel do consumidor na era pós-moderna. 
28 A Teoria do Multiverso ou dos Universos Paralelos, tem recolhido alguns adeptos na comunidade científica que estuda a 
física e a cosmologia 
29 No mundo virtual, o avatar é a representação gráfica do utilizador. Um seu alter-ego ou personagem 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing)). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing))
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lugar. Também não se relaciona com o lugar de Muntañola cujo “objectivo é o homem e não 

os objectos” (Neves, 2001, p.10) e, como tal, não se compadece com a presença do avatar. 

Será o Lugar Simulado um dos não-lugares de Marc Augé? O problema é que todas as 

relações homem-lugar parecem agora perder o sentido face à nova “realidade” multiverso-

multidentidade que caracteriza a relação do homem e os seus avatares com o espaço virtual, 

amorfo, sem tempo e sem identidade. 

Não pretendo iniciar aqui uma reflexão profunda sobre os conceitos filosóficos de lugar mas 

sim deter-me na capacidade metamórfica do espaço virtual e nas possibilidades que esta nos 

traz. A velocidade com que hoje podemos transformar e visualizar a “realidade”, ou até 

comparar diferentes versões entre si, permite-nos tomar decisões mais rápidas e assertivas.  

Em arquitectura esta capacidade reveste-se de capital importância na medida em que nos 

permite avaliar o impacto de uma intervenção antes desta se materializar. Podemos propor 

vários cenários e simular vários comportamentos. Podemos antecipar resultados e, com 

diferentes variáveis, podemos analisar diferentes comportamentos. “A arquitectura segue 

esse caminho, onde a ilusão da imagem preenche o real, porque foi a sua natureza geradora. 

Ainda não é material, mas real.” (Chaves, 2011, p.17). 

Remetendo de novo para o mundo do cinema, outro mundo onde a simulação e a virtualidade 

acontecem desde o início do século XX, encontramos cada vez mais referências a novos 

mundos virtuais, curiosamente inventados e mantidos por arquitectos capazes de pôr em 

prática as teorias de Fuller e, de facto, planificar novos mundos. Não no sentido de os tornar 

planos mas, pelo contrário, de os tornar multidimensionais.  

No filme The Matrix30, de 1999, a acção desenrola-se entre um mundo virtual e um mundo 

real que se confundem e se entrelaçam. Um mundo distópico dominado pelas máquinas, dá 

lugar a um mundo virtual que tem no seu core a figura do Arquitecto como criador e guardião. 

Enquanto os seres humanos se encontram inertes e inconscientes num armazém matricial 

gerido pelas máquinas, as suas mentes habitam um mundo virtual perfeito, criado pelo 

Arquitecto: A Matrix. Mas este mundo falha porque nao admite “vulgaridades” da natureza 

humana como o livre-arbitrio. 

                                            
 
 
 
30 The Matrix é um filme de ficção científica, escrito e realizado por Larry e Andy Wachowski em 1999 
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Ilustração 96 – Instantâneo do filme “The Matrix”, Larry e Andy Wachowski, 1999 

 

A capacidade de escolha está ao nosso alcance. Mas o que será necessário para a fazer 

valer neste momento de interacção global, em que cada um de nós pode opinar sobre 

qualquer coisa – mais ainda, sobre qualquer um? Como transformar o livre arbítrio numa 

acção de participação, em que a opinião individual é tida em conta para o bem social? O que 

é preciso para que o indivíduo sinta que pertence, de facto, a esta nova comunidade global? 

Em 2010, o filme Inception31 dá-nos uma nova versão de um mundo virtual em que o 

arquitecto desempenha o papel de planificador e criador. O filme remete-nos para o interior 

da mente humana, invadida por sonhos construídos artificialmente. Ao arquitecto cabe a 

tarefa de gerar os cenários (ou labirintos) nos quais a acção do sonho se desenrola e onde 

todas as barreiras físicas são ultrapassáveis. Mas com as sucessivas camadas de sonhos a 

pessoa acaba perdida no limbo, um mundo de sonhos por construir, um vazio no qual se 

manterá por tempo indeterminado. 

Não acho que no curto prazo sejamos capazes de criar uma Matrix, onde nos podemos 

refugiar se um dia o lugar distópico de facto surgir e o mundo material se desmoronar. 

Também não vejo o Homem a continuar a sonhar sem ter qualquer acção e sem tomar o 

destino com as suas próprias mãos. Temos já hoje a capacidade de vislumbrar um futuro 

participativo onde cada um de nós pode ser o herói ou a sua negação. 

                                            
 
 
 
31 Inception é um filme de ficção científica, escrito e realizado por Christopher Nolan em 2010 
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Se o século XX colocou a tecnologia ao serviço da humanidade, a primeira década do século 

XXI fez questão de a colocar ao serviço de cada indivíduo. Vindos da sociedade da 

informação, passando pela da comunicação até à da interacção em menos de 20 anos, 

podemos estar a assistir a um novo renascimento. Uma nova era da condição humana em 

que o conhecimento se transforma em reconhecimento, pela proximidade entre os indivíduos 

que o mundo virtual hoje proporciona. Não podemos, contudo, deixar que a globalização se 

transforme em uniformização nem que o mundo físico se torne irreconhecível. 

 

 

Ilustração 97 – Instantâneo do filme “Inception”, Christopher Nolan, 2010 
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4.2. Uma década de [ir(re)]conhecimento 

O manifesto está para a filosofia como a experiência está para a ciência. Enquanto o primeiro 

valida, de forma dissertativa, uma ideia, a segunda valida, de forma empírica, uma teoria. 

Ambos estão intimamente ligados por um mesmo objectivo: a intenção. 

Desde sempre a experimentação fez parte do processo evolutivo da humanidade. O acto de 

experimentar, de tentar, de falhar, de voltar a tentar e, então, conseguir é instintivo e faz parte 

da natureza humana. O homem procura explicar o mundo através da mitologia, da religião ou 

da filosofia, mas é pela ciência, pela certeza da observação empírica que o descobre. E não 

satisfeito com o conhecimento do mundo, parte à descoberta do Universo e, como se não 

bastasse, postula a existência do Multiverso. 

Da descoberta do fogo, à resposta para os problemas cosmológicos, o homem procura 

perceber o que o rodeia, ou simplesmente o que imagina, através da experiência e da 

informação que dela obtém. Observa, questiona, teoriza, tenta entender e, por fim, procura 

recriar para validar as suas conclusões. Invariavelmente, descobre algo novo e então volta a 

observar, a questionar, a teorizar num ciclo interminável de aprendizagem e evolução. 

Neste terceiro capítulo não abordo a produção teórica dos arquitectos, mas uma outra forma 

de perceber as ideias e o modo de pensar do arquitecto de hoje: o protótipo. De facto, 

prototipar é dar forma a uma ideia antes de a pôr em prática. É experimentar.  

Não pretendo aqui abordar novamente o protótipo de Le Corbusier, enquanto modelo 

repetitivo para a produção arquitectónica, muito menos legitimá-lo. Pelo contrário, estes são 

protótipos de ideias, de linhas de pensamento que nos permitem identificar a obra dos 

arquitectos que os produzem.  

 

Serpentine Gallery Pavillions 

O início do novo milénio trouxe a Londres uma iniciativa que constitui hoje uma retrospectiva 

do trabalho de alguns dos mais prestigiados arquitectos da actualidade, mas também uma 

forma de divulgação da arquitectura em si. Todos os anos, desde 2000, um arquitecto é 

convidado a construir um pavilhão temporário integrado nas actividades de verão da 

Serpentine Gallery em Kensington Gardens, Londres. Este pavilhão deve articular-se com a 

Galeria propriamente dita, um edifício construído em 1934 como salão de chá e convertida 

em 1970 em espaço de exposição de arte contemporânea.  
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Aqui o pavilhão é usado como materialização de uma ideia e caracteriza a procura contínua 

da articulação entre arte e arquitectura. É uma tentativa de aproximação do público à 

arquitectura, promovendo a experiência participativa e divulgando o trabalho do aquitecto. Ao 

mesmo tempo, podemos assistir à interacção entre a arquitectura e a arte, que esteve sempre 

presente ao longo dos tempos. 

Montaner (1997) classifica a influência das Artes Figurativas sobre a Arquitectura em três 

níveis32. O primeiro, directo, de teor mimético, segundo o qual “as artes plásticas criariam 

novos repertórios formais que a arquitetura poderia utilizar diretamente em suas formas”, um 

segundo, estrutural ou mental, baseado na transposição para a arquitectura, não da forma, 

mas dos processos, métodos e critérios de determinada corrente artística e, finalmente, um 

terceiro nível de influência, desta feita disciplinar, em que “cada nova proposta do campo das 

artes ou do pensamento impulsionaria a arquitectura a investigar as suas próprias tradições 

arquitectónicas com o objectivo de fazer emergir novas formas enriquecedoras”.  

Montaner evidencia ainda o facto de a obra de arte extravasar os limites da “caixa fechada do 

museu tradicional” para ocupar o seu lugar no espaço público e, nalguns casos, qualificar o 

lugar interpretando o genius loci, em sintonia com as ideias de espaço e lugar, definidas por 

Martin Heidegger e Christian Norbert-Schulz. 

Esta iniciativa resultou em 12 propostas de intervenção efémeras, pensadas para um mesmo 

espaço físico, representativas da obra de arquitectos de destaque como Zaha Hadid 

(Pavilhões de 2000 e 2007), Daniel Libeskind (Pavilhão de 2001), Toyo Ito (Pavilhão de 

2002), Oscar Niemeyer (Pavilhão de 2003), MVRDV (Pavilhão de 2004 - não realizado), 

Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura (Pavilhão de 2005), Rem Koolhaas e Cecil Balmond 

(Pavilhão de 2006), Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen (Pavilhão de 2007), Frank O. Gehry 

(Pavilhão de 2008), Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa – SANAA (Pavilhão de 2009) e Jean 

Nouvel (Pavilhão de 2010). Em 2011, Peter Zumthor propôs um Serpentine Pavillion onde 

seria possível “parar para relaxar, para observar e depois, talvez, começar a falar de novo - 

ou talvez não” e, já em 2012, Herzog e de Meuron propõe uma viagem “arqueológica” pela 

memória dos pavilhões anteriores. Observemos, nas próximas páginas, cada uma destas 

intervenções. 

  

                                            
 
 
 
32 MONTANER, Josep Maria. A Modernidade Superada – Arquitectura, Arte e Pensamento do século XX, P.152 
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Arrisco afirmar que dos pavilhões projectados para a Serpentine Gallery por estes arquitectos 

mais e pelas memórias descritivas de que se fazem acompanhar, podemos deduzir intenções 

e fundamentos teóricos. Esta iniciativa demonstra ainda que, para além do mundo virtual, 

também é possível simular o mundo físico, inventando diferentes realidades que se sucedem 

de ano para ano no mesmo local. Poderemos desta acção inferir novos lugares, ou será que, 

pelo contrário, continuamos a reconhecer as características endógenas de um lugar apesar 

da sua alteração física pontual? Por inerência, até que ponto a arquitectura é capaz de tornar 

um lugar [ir(re)]conhecível? 
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Zaha Hadid (1950) 

Serpentine Pavilions 

2000 e 2007 

 

 

 

 

 

A estrutura proposta em 2000 por Zaha Hadid para aquele que seria o primeiro da série de 

pavilhões projectados para a Serpentine Gallery surge como uma reinterpretação da ideia de 

“tenda”. Concebido para receber o jantar de gala do 30º aniversário da Serpentine Gallery, a 

estrutura temporária de 600 metros quadrados composta por uma estrutura tubular 

suportando um conjunto de planos triangulares em tela, acabaria por permanecer exposta 

pelos restantes meses de verão, captando a curiosidade e o interesse dos visitantes. Nascia 

então a ideia de, a partir de então e anualmente, durante os meses de verão, animar os 

jardins da Serpentine Gallery com um pavilhão temporário projectado por um arquitecto de 

renome internacional. 

 

   

Ilustração 99; 100 – “Serpentine Gallery Pavilion 2000” (Londres), Zaha Hadid, 2000. (Jodidio, 2011, p.I.04; p.I.06) 

 

 
Ilustração 98 – Zaha Hadid (De 
Conti, 2012, p. 54) 



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   153 
 

 

Em 2007, Zaha Hadid voltaria a ser convidada para projectar uma estrutura para a Serpentine 

Gallery, quando se tornaria óbvio que a proposta de Olafur Eliasson e Kjetil Thorsen, de que 

falaremos mais adiante, não seria concretizada no calendário previsto. Uma vez mais uma 

intervenção de grande impacto estético e de rápida execução, a estrutura “Lilas”, assente 

numa plataforma de 310 metros quadrados, era composta por três pára-sóis executados em 

tela com aproximadamente 5,5 metros de altura. Era acessível e transitável por todos os 

lados, induzindo a ideia de fluidez e permeabilidade. Nas palavras de Hadid: “Cada pára-sol 

desenvolve-se esculturalmente de uma pequena base articulada até um grande arco em 

forma de diamante. Inspirados em formas naturais complexas como pétalas e folhas de flores, 

os três pára-sóis sobrepõem-se para criar a principal característica conceptual do pavilhão: 

simetria complexa, entrelaçando-se sem se tocar, permitindo que ar, luz e som fluam através 

de hiatos estreitos, num espaço que é aberto mas, ao mesmo tempo, remete para a 

clausura.” (Jodidio, 2011, p.I.13) 

 

 

Ilustração 101 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007” (Londres), Zaha Hadid, 2007. (Jodidio, 2011, p.I.14/15) 
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Daniel Libeskind (1946) 

Serpentine Pavilion 

2001 

 

 

 

 

 

 

Para o pavilhão de 2001, intitulado 18 Turns, Daniel Libeskind inspirou-se na arte japonesa da 

dobragem do papel, o origami. Da forma resultante e do material utilizado, e estrutura 

paradoxal de Libeskind vive das constantes transições entre interior e exterior, transpondo a 

dinâmica da forma para a dinâmica do espaço. Segundo o autor: “18 Turns é um espaço 

especial de descoberta, intimidade e reunião. O espaço é visto como um horizonte 

infinitamente acessível entre a Galeria e a paisagem. Embora a estrutura vá desaparecer com 

o chegar do Outono, deixará a imagem indelével e a ressonância inenarrável de um espaço 

único.(...) Estruturas temporárias como 18 Turns são excelentes mais valias para os nossos 

parques e paisagens citadinas; elas podem oferecer-nos impressões ousadas, alternativas e 

mesmo radicais do que poderá vir a ser a nova arquitectura. (Jodidio, 2011, p. II.06-13) 

 

 

Ilustração 103 – “Serpentine Gallery Pavilion 2001” (Londres), Daniel Libeskind, 2001. (Jodidio, 2011, p.II.10) 

 
Ilustração 102 – Daniel Libeskind 
(Jeong e Libeskind, 2009, capa) 
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A presença do pavilhão, com os reflexos de luz provocados pelos painéis de alumínio de que 

era revestido, ampliou a beleza dos jardins verdes e estabeleceu uma nova relação entre 

estes e a Galeria, com o seu terreno revestimento de tijolo. Por outro lado, a complexidade da 

estrutura contraria a geometria monobloco da Galeria, criando uma nova dinâmica ao espaço 

dos jardins. O confronto dos planos em metal, dobrados sobre si próprios, desmonta a ideia 

de parede, tecto e chão e convida à exploração, à descoberta de uma nova realidade. 

 

   

Ilustrações 104; 105; 106 – “Serpentine Gallery Pavilion 2001” (Londres), Daniel Libeskind, 2001. (Jodidio, 2011, 
p.II.28;14;18/19)  
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Toyo Ito (1941) 

Serpentine Pavilion 

2002 

 

 

 

 

 
Em 2002, Toyo Ito traz de novo a complexidade para a Serpentine Gallery. Tendo por base a 

forma geométrica do quadrado, sucessivamente rodado sobre si próprio, concebeu uma 

estrutura complexa, livre de elementos arquitectónicos estruturais como pilares ou vigas, 

substituindo-os por um sistema de elementos individuais, mas interdependentes que, quando 

unidos, mantinham a estabilidade da estrutura, permitindo a utilização total do amplo espaço 

interior como café e local para a realização de eventos.   

O objectivo, segundo o arquitecto, era “recuperar os sistemas que tornam possíveis as 

condições mais básicas de arquitectura, mas que foram sendo postas de parte por um 

racionalismo obcecado pela uniformidade” (Jodidio, 2011, p. III.06). Os materiais usados 

foram o alumínio, vidro e contraplacado, combinados numa construção que, embora de 

carácter sólido quando vista de determinados ângulos, era simultaneamente fragmentada e 

permeável, permitindo uma relação constante com os jardins e a Galeria a partir do interior. 

 

Ilustração 108 – “Serpentine Gallery Pavilion 2002” (Londres), Toyo Ito, 2002 (Jodidio, 2011, p.III.22/23) 

 
Ilustração 107 – Toyo Ito 
(Jodidio, 2011, p. III.05) 
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Ilustração 109 – “Serpentine Gallery Pavilion 2002” (Londres), Toyo Ito, 2002 (Jodidio, 2011, p.III.10/11) 

 

 

Ilustração 110 – “Serpentine Gallery Pavilion 2002” - Modelos, Toyo Ito, 2002 (Jodidio, 2011, p.III.25) 
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Oscar Niemeyer (1907-2012) 

Serpentine Pavilion 

2003 

 

 

 
 

 

Em 2003, Oscar Niemeyer projectou um pavilhão repleto de surpresa, uma quase 

obrigatoriedade nas suas obras. Sendo uma estrutura temporária, a construção em aço e 

betão dá-lhe um carácter quase permanente. Paradoxalmente, encontra-se descolado do 

solo, como que suspenso sobre o jardim permitindo a sua contemplação a partir de uma 

posição elevada. Mas, uma vez no interior, o público é de novo convidado a descer, em 

direcção ao subsolo. A curva, sempre presente na mente de Niemeyer, está lá. Uma 

imposição plástica que cria tensão e confere dinamismo a uma estrutura que, de outro modo 

seria estática, rectilínea, pesada.  

 

  

Ilustração 112 – “Serpentine Gallery Pavilion 2003” (Londres), Oscar Niemeyer, 2003. (Jodidio, 2011, p. IV.08/09) 

 

  

 
Ilustração 111 – Oscar Niemeyer 
(Corrêa, 2005, capa) 
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Sobre o pavilhão, diz Niemeyer: “A minha arquitectura seguiu os velhos exemplos. A beleza 

predominando sobre as limitações da lógica construtiva. (...) Eu quis dar uma amostra de tudo 

aquilo que caracteriza o meu trabalho. A primeira coisa a fazer foi criar algo a flutuar acima do 

solo. Num pequeno edifício, ocupando pouco espaço, usando betão e poucos suportes, 

podemos ter uma ideia do que é o meu trabalho. A leveza arquitectónica do edifício, 

suspenso em pilares, com vigas em consola de oito metros, assegurou uma forma 

arquitectónica diferente, criando uma sensação de surpresa. Na nossa perspectiva, este tipo 

de surpresa é indispensável em qualquer obra de arte. O grande salão abre-se para a 

paisagem, sem os habituais limites requeridos pelos edifícios de carácter permanente.” 

(Jodidio, 2011, p. IV.06) 

À semelhança de outras obras do arquitecto, os esquissos de Niemeyer que serviram de base 

ao estudo e forma da estrutura foram reproduzidos numa das paredes do pavilhão. 

 

 

Ilustração 113 – “Serpentine Gallery Pavilion 2003” (Londres), Oscar Niemeyer, 2003. (SERPENTINE GALLERY, s.d.) 
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MVRDV (1993) 

Serpentine Pavilion  

2004 (Não executado) 

 

 

 

 

 

O Pavilhão de 2004, da autoria do gabinete MVRDV foi arrojado. A tal ponto que não viria a 

ser construído. O seu desenho complexo não permitiria a sua concretização mas, apesar 

disso, é de destacar a originalidade da proposta, face às anteriores (e mesmo às que se 

seguiriam). Ao contrário dos seus antecessores, este pavilhão não foi projectado para estar 

ao lado e em articulação com a Galeria. Em vez disso, absorvê-la-ia totalmente. Seria uma 

montanha artificial, elevada a 23 metros de altura do solo, articulada com os percursos do 

jardim que se prolongariam em direcção ao topo, permitindo uma nova visão sobre a cidade. 

No seu interior, para além do edifício da Galeria, haverá espaços para um café e realização 

dos eventos associados ao programa de verão da Serpentine Gallery. Mas o carácter 

subterrâneo da proposta, lançava um novo desafio a que os autores responderiam com 

solução igualmente arrojada. 

 

 

Ilustração 115 – “Serpentine Gallery Pavilion 2004”, MVRDV, 2004. (Jodidio, 2011, p.V.16) 

  

 
Ilustração 114 –  MVRDV - Jacob van Rijs (1964), 
Nathalie de Vries (1965) e Winy Maas (1959). 
(MVRDV, 2003, capa) 
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“Todos os Pavilhões anteriores se encontravam no relvado em frente ao edifício da Galeria, 

mas o que sucederia se o Pavilhão absorvesse a Galeria? Seria possível criar uma união 

entre ambos, desafiando a arte no interior da Galeria e induzindo novas interpretações? O 

conceito pretende forjar uma relação mais forte entre o Pavilhão e a Galeria, a tal ponto que 

deixará de se ver como uma estrutura à parte mas uma extensão da Galeria. O actual 

edifício, subjugado, no interior do Pavilhão, transforma-se num misterioso espaço escondido.” 

(Jodidio, 2011, p.V.06) 

 

 

Ilustração 116  – “Serpentine Gallery Pavilion 2004”, MVRDV, 2004. (Jodidio, 2011, p.V.08/09) 
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Álvaro Siza (1933-) e Eduardo Souto de 
Moura (1952-) 

Serpentine Pavilion  

2005 

 

 

 

O pavilhão de 2005, projectado por Álvaro Siza e Souto de Moura, reflectia a escala do 

edifício da Serpentine Gallery e servia como elemento de articulação entre este e o parque. A 

concepção da estrutura de 22 x 17 metros em madeira, material que acentuava a relação 

entre o pavilhão e a envolvente, partiu de uma grelha rectangular simples que foi distorcida 

para criar uma forma curvilínea e dinâmica. Esta grelha contínua, composta por 427 traves de 

madeira distintas e entrelaçadas e formando pórticos que se desprendiam do solo, elevando-

se até à altura máxima de 5,4 metros para de novo se enterrarem no lado oposto, era ao 

mesmo tempo estrutura, parede e cobertura. Os intervalos resultantes eram preenchidos com 

placas de policarbonato transparente que protegiam o interior dos elementos e permitiam a 

entrada da luz. À noite, 250 lâmpadas alimentadas a energia solar, iluminavam o interior. 

 

Ilustração 119 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (Londres), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 2005. (Jodidio, 
2011, p.VI.20/21) 

 

 
Ilustrações 117; 118 – Eduardo Souto de Moura (Universidade 
Lusíada do Porto, 2011); Álvaro Siza (CMM, s.d.) 
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O projecto pretendia, nas palavras de Álvaro Siza “garantir que o novo edifício – apesar de se 

apresentar com uma arquitectura completamente diferente – estabelecia um ‘diálogo” com o 

edifício Neoclássico”. Um diálogo inesperado, metafórico, que Siza descreve da seguinte 

maneira: “O Pavilhão aninha-se sobre o edifício neoclássico como um animal com as pernas 

vincadas no chão, em tensão, faminto, no entanto retraído. O dorso arqueado, pêlo eriçado. 

Olha fixamente, focando os bigodes no edifício. Forçando-o a marcar o seu território. 

Bloqueando as pernas, baixando a cabeça, refeando um salto em frente. Devorá-lo-á um 

dia?” (Jodidio, 2011, p.VI.06) 

Já Eduardo Souto de Moura, referindo-se de maneira mais directa ao material e às formas do 

pavilhão, dizia ser “interessante fazer algo, não tão abstracto como os arquitectos anteriores 

tinham feito, mas antes algo directamente ligado às árvores...”. 

 

Ilustração 120 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (Londres), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 2005. (Jodidio, 
2011, p.VI.12/13) 
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Cecil Balmond, que participou activamente neste projecto descrevia-o como um diálogo em 

três planos. Dizia: “Uma grelha encurva e escala, a sua trajectória um ritmo mutante de 

material, a sua pele um estofo rebitado de forma. Com forma e luz, material e textura, a 

tradição transforma-se este ano num contemporâneo vernacular no relvado da Serpentine 

Gallery.” 

 

 

Ilustração 121 – “Serpentine Gallery Pavilion 2005” (esquisso de Cecil Balmond), Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, 
2005 (Tokyo Opera City Art Gallery, 2009) 
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Rem Koolhaas (1944-); Cecil Balmond (1943-) 

Serpentine Pavilion 

2006 

 

 

 

 

 
O Serpentine Pavilion 2006 resultou da colaboração entre o arquitecto Rem Koolhaas e o 

designer de estruturas, Cecil Balmond. O projecto destacava-se pelo seu invólucro insuflável, 

de forma oval, que flutuava sobre o relvado da galeria. Este balão, feito de material 

translúcido era insuflado ou esvaziado para cobrir o anfiteatro em baixo, de acordo com as 

condições climatéricas. Um mural pintado por Thomas Demand, marcava a primeira 

colaboração entre um artista plástico e os projectistas do Pavilhão. O espaço abaixo do balão 

tinha a função de café e espaço para exposição de obras, projecção de filmes e realização de 

eventos no âmbito do programa da Serpentine Gallery. Nas palavras dos autores: “O 2006 

Serpentine Pavilion 2006 é definido por eventos e actividades. Nós propomos um espaço que 

facilite a inclusão de indivíduos numa comunhão de diálogo e experiências. Estes Pavilhões 

evoluíram com diversas tipologias estruturais e materiais, provocando um debate sobre a 

arquitectura; este ano a exploração continua não só com a tipologia e os materiais mas com a 

própria definição de Pavilhão.” (Jodidio, 2011, p.VII.06) 

 

Ilustração 124 – “Serpentine Gallery Pavilion 2006”, Rem Koolhaas e Cecil Balmond, 2006. (Jodidio, 2011, p.VII.08) 

    
Ilustrações 122; 123 – Rem Koolhaas (Gössel e 
Leuthäuser, 2001, p. 420); Cecil Balmond (McKeough, 
2010) 
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Ilustração 125 – “Serpentine Gallery Pavilion 2006”, Rem Koolhaas e Cecil Balmond, 2006. (Jodidio, 2011, p.VII.10) 

 

 

Ilustração 126 – “Serpentine Gallery Pavilion 2006” (Londres), Rem Koolhaas e Cecil Balmond, 2006. (Jodidio, 2011, 
p.VII.20/21) 
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Olafur Eliasson (1967-) e Kjetil Thorsen (1958-) 

Serpentine Pavilion 

2007 

 

 

 

 
Numa nova colaboração entre artista plástico e arquitecto, iniciada em 2006 por Rem 

Koolhaas e Thomas Demand, o Serpentine Gallery Pavilion 2007 foi desenhado pelo laureado 

artista internacional Olafur Eliasson e pelo premiado arquitecto norueguês Kjetil Thorsen. A 

estrutura que daí resultou, semelhante a um pião gigante, introduziu na paisagem uma nova 

dimensão vertical, em contraponto com os anteriores pavilhões de um só nível. Uma rampa 

em espiral contorna o pavilhão permitindo aos visitantes passar do nível do relvado ao topo 

da estrutura a partir do qual usufruem de vistas únicas sobre os Kensington Gardens. O 

interesse em questões espaciais, enraizado em Olafur Eliasson e explorado no seu trabalho 

artístico, resultou num crescente envolvimento em projectos de arquitectura, que o levou a 

colaborar com Kjetil Thorsen em inúmeros projectos, como é o caso da National Opera 

House, em Oslo. Segundo Olafur Eliasson: “Existe a tradição de construir pavilhões, que de 

certa forma não são realmente edifícios. É uma trajectória orientada à “mostra”, desde as 

grandes exposições no século XIX até às modernas como a “Frieze Art Fair”. Portanto, ao 

longo da história da relação entre o parque e a cidade, entre a Serpentine e o parque e entre 

a Serpentine e o Pavilhão, vemos uma negociação contínua do que constitui a realidade. Isto 

determina o grau pelo qual permitimos que as pessoas entendam o potencial desta 

construção como meio de se auto-reavaliarem na relação com o espaço que as rodeia.” 

(Jodidio, 2011, p.VIII.06) 

 

Ilustração 128 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007”, Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen. (Eliasson e Thorsen, 2007) 

 
Ilustração 127 – Kjetil Thorsen e Olafur 
Eliasson  (Crabtree, 2007) 
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Ilustração 129 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007”, Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen, 2007. (Jodidio, 2011, p. VIII.14/15) 

 

 

Ilustração 130 – “Serpentine Gallery Pavilion 2007”, Olafur Eliasson & Kjetil Thorsen, 2007. (Eliasson e Thorsen, 2007) 
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Frank O. Gehry (1929-) 

Serpentine Pavilion  

2008 

 

 

 

 

 
O Serpentine Pavillion de 2008, projectado por Frank Gehry era uma estrutura de madeira 

que “actuava como rua urbana ligando o parque ao edifício da galeria”. Com capacidade para 

cerca de 275 espectadores, este espaço parte anfiteatro, parte promenade seria um lugar 

para reflexão e descanso durante o dia e discussão e performance durante a noite. Segundo 

Gehry, “À medida que o visitante atravessa o Pavilhão, pode sentar-se nas bancadas de cada 

lado da rua urbana. Para além das bancadas, existem dois promontórios, acessíveis pelo 

perímetro do Pavilhão. Estes servem de marcadores visuais a partir da rua e podem ser 

usados como palcos, plataformas privadas para assistir aos eventos ou espaços de refeição”. 

 

Ilustração 132 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.18) 

 
Ilustração 131 – Frank O. Gehry (Jodidio, 2007, p. 
IX.05) 



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   170 
 

À semelhança de outros projectos de Gehry, a intervenção é pautada por uma 

espectacularidade e complexidade extremas, resultantes da justaposição aleatória de 

elementos de diversas naturezas e materiais. Maciças colunas e traves de madeira, 

interceptadas por um emaranhado de perfis de aço, suportam os planos de vidro que formam 

a cobertura. Como explica Gehry: “A interacção entre o exoesqueleto de pranchas de madeira 

e as superfícies envidraçadas da cobertura remete para imagens de tendas de verão 

despidas e catapultas, capturando a energia visual de um lugar criado a partir da justaposição 

de elementos aleatórios”.  

O carácter temporário e a forma aparentemente aleatória, remetem para os primeiros 

trabalhos de Gehry, anteriores às suas obras mais sofisticadas em que usa materiais como o 

titânio e tecnologias mais avançadas como simulação por computador. A predominância da 

madeira é, segundo Gehry, uma influência das suas origens, mas também de outros 

arquitectos, como Alvar Aalto. “Talvez seja pelo facto de eu ser Canadiano porque viver em 

climas muito frios como Ontario, onde pode nevar durante 10 meses do ano, faz-nos sentir a 

alma e o calor da madeira. E podemos vê-lo na Finlândia; vemo-lo no trabalho de Alvar Aalto. 

Aalto ressoa em mim desde o início. Tive consciência do seu trabalho quando assisti à sua 

palestra em Novembro de 1946 na Universidade de Toronto” (Jodidio, p.IX.06) 

 
Ilustração 133 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.23) 
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Ilustração 134 – “Serpentine Gallery Pavilion 2008”, Frank O. Gehry, 2008. (Jodidio, 2011, p. IX.12) 



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   172 
 

Kazuyo Sejima (1956-) e Ryue Nishizawa (1966-) 

Serpentine Pavilion 

2009 

 

 

 

 

 
Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, do gabinete de arquitectos SANAA, criaram um pavilhão 

que se assemelha a uma nuvem reflectora assente sobre delicados pilares. A sua estrutura é 

composta por uma folha de alumínio contínua que se entrelaça com as árvores do parque. 

Suportada por esbeltos pilares com 50 milímetros de diâmetro, o dinamismo desta cobertura 

não se reflecte apenas em planta, mas também na sua variação em altura. Um movimento 

ondulante faz com que ora quase toque o chão, ora se eleve o suficiente para acomodar o 

programa do pavilhão: um espaço para eventos, um café, uma zona musical e um espaço 

para descanso. Descrevendo a sua estrutura, os arquitectos dizem: “O Pavilhão é alumínio 

flutuante, serpenteando livremente por entre as árvores como fumo. A cobertura reflectora 

ondula pelo lugar, expandindo o parque e o céu. A sua aparencia muda de acordo com o 

clima, fazendo com que se funda com o ambiente. Funciona como um campo de actividade 

sem paredes, permitindo vistas ininterruptas através do parque e encorajando o acesso por 

qualquerlado. É uma extensão abrigada do parque onde as pessoas podem ler, descontrair e 

apreciar belos dias de verão.” (Jodidio, 2011, p.X.06) 

 

Ilustração 136 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X04) 

 
Ilustração 135 – Kazuyo Sejima e Ryue 
Nishizawa (Jodidio, 2011, p. X.05) 
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Ilustração 137 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X11) 

 

 

Ilustração 138 – “Serpentine Gallery Pavilion 2009”, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 2009. (Jodidio, 2011, p. X21)  
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Jean Nouvel (1945-) 

Serpentine Pavilion 

2010 

 

 

 

 

 
O Pavilhão de 2010, projectado por Jean Nouvell, é arrojado e geométrico mas, ao mesmo 

tempo, com os seus toldos retrácteis e generosos espaços para sentar, bares, mesas de 

ping-pong e camas de rede vermelhas, é lúdico e convidativo. Para além das mais informais 

visitas diárias dos turistas, a estrutura foi também pensada, obviamente, para albergar o 

programa Park Nights, de eventos e palestras da Galeria. As semelhanças com as Follies de 

Bernard Tschumi, no Parc de la Villette, em Paris, referidas por alguns visitantes, são 

evidentes mas o pavilhão de Nouvell utilizou materiais como o plástico ou o tecido, que 

reforçam o seu carácter temporário. Para além disso, a cor vermelha dominante – por 

contraposição ao verde do parque - é uma também uma referência a alguns elementos 

característicos de Londres, como os clássicos autocarros de dois pisos ou as tradicionais 

cabines telefónicas. 

 

Ilustração 140 – “Serpentine Gallery Pavilion 2010”, Jean Nouvel, 2010. (Jodidio, 2011, p. XI.18) 

 
Ilustração 139 – Jean Nouvel 
(Jodidio, 2011, p. XI.05) 
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Ilustração 141 – “Serpentine Gallery Pavilion 2010”, Jean Nouvel, 2010. (Jodidio, 2011, p. XI.08/09) 

 
Sobre o seu pavilhão, Jean Nouvel diz: “O vermelho é o calor de verao. É a cor complementar 

do verde. O vermelho está vivo, é penetrante. O vermelho é provocante, proibido, visível. O 

vermelho é Inglês como uma rosa vermelha, como os objectos em Londres que todos temos 

que ver: um autocarro de dois pisos, uma velha cabine telefónica, espaços de transição onde 

todos temos que ir. [...] Eu quero que o pavilhão de verão da Serpentine se enquadre nos 

hábitos dos Londrinos em Hyde Park e não que os perturbe, que simplesmente os convide a 

participar numa experiência complementar que não é, de todo, obrigatória. Seria bom que a 

sua curiosidade fosse ligeiramente atiçada e o desejo de descobrir novos sentimentos de 

verão surgisse naturalmente, começando com as conversas mundanas do dia-a-dia.” 

(Jodidio, 2011, p.XI.06) 

 
Ilustração 142 – “Serpentine Gallery Pavilion 2010”, Jean Nouvel, 2010. (Jodidio, 2011, p. XI.22) 
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Peter Zumthor (1943-) 

Serpentine Pavilion  

2011 

 

 

 

 

 
O pavilhão de 2011 projectado por Peter Zumthor era um paralelipípedo negro, pousado nos 

jardins pitorescos de Kensington, um hortus conclusus aberto para o céu que encerra em si 

um outro jardim, de contemplação, de reflexão, onde é possível esquecer a cidade de 

Londres, em redor. Foi o único pavilhão que tive oportunidade de visitar pessoalmente o que 

faz com que, mais do que à memória escrita e fotográfica, recorra à minha própria memória, 

ao meu próprio sentir do lugar para o caracterizar, o que, inevitavelmente, me fará descrevê-

lo na primeira pessoa.  

A intenção de Zumthor foi criar um espaço que convidasse o visitante a tornar-se observador. 

Um lugar que “pretende ajudar o publico a parar para relaxar, para observar e depois, talvez, 

começar a falar de novo - ou talvez não”. Zumthor apelava ao papel que os sentidos e as 

emoções desempenham na nossa experiência de arquitectura e projectou o pavilhão como 

um “hortus conclusus, uma sala contemplativa, um jardim dentro do jardim. O edifício 

funciona como um palco, um pano de fundo para o jardim interior de flores e luz”. 

 

Ilustração 144 – “Serpentine Gallery Pavilion 2011”, Peter Zumthor, 2011. (LANOO, 2011) 

 
Ilustração 143 – Peter Zumthor 
(HUFTON + CROW, 2012) 
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Nas palavras de Zumthor: “Um jardim é a mais intima paisagem construída que conheço. Está 

próximo de nós. Ali cultivamos as plantas de que precisamos. Um jardim requer cuidados e 

protecção. E, portanto, cercamo-lo, defendemo-lo. Damos-lhe abrigo. O jardim transforma-se 

num lugar. Os jardins fechados fascinam-me. Um precursor deste fascínio é a minha 

predilecção pelos jardins vedados de legumes nas quintas nos Alpes, onde as mulheres dos 

agricutores costumavam também plantar flores. Adoro a imagem desses pequenos 

rectângulos, recortados de vastos prados alpinos, com as cercas para afastar os animais. Há 

também algo que me impressiona nesta imagem de um jardim cercado no seio de uma 

paisagem mais vasta: algo pequeno encontrou santuário no interior de algo maior. O hortus 

conclusus que imagino é delimitado por todos os lados e aberto para o céu. Sempre que 

imagino um jardim num cenário arquitectónico, este transforma-se num lugar mágico. E penso 

em jardins que já vi, que eu acredito já ter visto, que anseio ver, circundados por paredes 

lisas, pilares, arcadas ou fachadas de edifícios – lugares abrigados, de grande intimidade, 

onde quero permanecer muito tempo.” 33 

 

Ilustração 145 – “Serpentine Gallery Pavilion 2011”, Peter Zumthor, 2011. (LANOO, 2011) 

                                            
 
 
 
33 Peter Zumthor, Maio de 2011. (http://www.serpentinegallery.org) 

http://www.serpentinegallery.org/
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A entrada no pavilhão, a partir do relvado da galeria, leva-nos a percorrer um espaço de 

penumbra e sombra antes de chegar ao jardim central. Este momento de transição,  que 

circunda todo o edifício, é fundamental para fazer um reset aos sentidos, agitados pelo 

reboliço da cidade. Os materiais utilizados - placas de aglomerado de madeira leve 

embrulhada com gaze e revestida com uma pasta preta misturada com areia - activam todos 

os sentidos. O toque rugoso, o som abafado, o cheiro a resina que se faz sentir também no 

palato, a luz ténue, dão-nos a sensação de percorrer o interior de uma árvore. A cidade de 

Londres, com os seus barulhos, os seus cheiros e as suas imagens, fica para trás, 

desvendando-se o jardim interior, que se abre para o céu. 

 

 

Ilustração 146 – “Serpentine Gallery Pavilion 2011”, Peter Zumthor, 2011. (LANOO, 2011) 
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Herzog & de Meuron (1978) e Ai Weiwei (1957) 

Serpentine Pavilion 

2012 

 

 

 

 

O pavilhão de 2012, da autoria de Herzog & de Meuron em colaboração com o artista Ai 

Weiwei, pretendeu levar os visitantes para o subsolo da Serpentine's numa viagem 

exploratória da história oculta dos pavilhões anteriores. O interior do Pavilhão era revestido de 

cortiça, um material de construção sustentável escolhida pelas suas qualidades únicas e 

características plásticas que permitem mimetizar a terra escavada. 

O pavilhão era composto por onze colunas representando cada um dos pavilhões anteriores e 

uma décima segunda que suportava uma plataforma elevada 1,5 metros acima do solo, cujo 

interior formava um espelho de água. Seguindo uma aproximação arqueológica, os 

arquitectos convidavam os visitantes a olhar para debaixo da superfície do parque bem como 

para trás no tempo, através da memória das estruturas anteriores. 

 

Ilustração 149 – “Serpentine Gallery Pavilion 2012”, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei, 2012. (Madsen, 2012) 

 

 
Ilustrações 147; 148 – Jacques Herzog (1950-) e Pierre 
de  Meuron (1950-); Ai Weiwei (1957-). (Madsen, 2012) 
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Nas palavras dos autores: "O nosso caminho para uma solução alternativa envolve cavar 

cerca de cinco metros no solo do parque até chegar à água subterranean. Aí vamos cavar 

uma espécie de poço para recolher toda a chuva de Londres que cai na área do Pavilhão. 

Dessa forma poderemos incorporar no pavilhão uma realidade que passa despercebida no 

parque - a água debaixo da terra. Ao cavarmos a terra, encontramos ainda diversos 

artefactos, como os cabos telefónicos e fundações das estruturas antigas." (Kok, 2012) 

 

 

Ilustrações 150; 151  – “Serpentine Gallery Pavilion 2012”, Herzog & de Meuron e Ai Weiwei, 2012. (Madsen, 2012)  
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Momento de reflexão 

Ao visitar o pavilhão de Zumthor, que coincidiu com a minha primeira viagem a Londres, tive a 

oportunidade de apreciar, na primeira pessoa, uma intervenção que traduz integralmente a 

intenção escrita do arquitecto: criar um espaço que nos dá a oportunidade de “parar para 

relaxar, para observar e depois, talvez, começar a falar de novo”. 

Aproveitemos esta sugestão e a retrospectiva de Herzog & de Meuron e Ai Weiwei sobre os 

pavilhões anteriores e paremos, também nós, para reflectir sobre a primeira década do século 

XXI e sobre o que poderemos fazer para retomar o diálogo da Arquitectura numa perspectiva 

global. 

Cada uma destas obras marcou uma década de experimentação de novas ideias, novos 

materiais, novos princípios de projecto e construção e novas formas de interacção entre a 

arquitectura e as pessoas. Estes homens e mulheres, que estão na vanguarda da 

criatividade, que interagem e colaboram entre si para a criação de projectos temporários, de 

utilização efémera, mas com visibilidade mundial, não deveriam juntar-se também para a 

criação de um projecto mais estruturante, mais definitivo? Lancemos uma nova vaga de 

vanguardas, assentes no diálogo, na interacção, na experiência e conhecimento acumulados 

dos arquitectos contemporâneos e preparemos as bases para o Lugar Sustentável. 
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4.3. Projecto de um homem duplicado 

É agora tempo de falar de mim e da minha própria experiência, do que me levou a não 

desviar um milímetro deste percurso académico, da razão pela qual esta dissertação, afinal, 

existe. Entendo o o teor pessoal das palavras que se seguem como parte fundamental do 

meu percurso até aqui. 

Divido-me entre um mundo profissional efectivo, o das novas tecnologias, onde sou bem 

sucedido e me sinto realizado, e um outro mundo sonhado, o da arquitectura, para o qual 

antevejo um futuro pouco animador no contexto actual, mas do qual quero fazer parte. 

Divido-me entre a minha própria smallville e a minha metropolis, porque em determinado 

momento optei pela busca da realização profissional em alternativa ao conforto local. E voar 

para a metrópole foi a solução encontrada. 

Divido-me entre a minha existência e a (in)existência de um irmão que se ausentou 

inesperada e definitivamente e a quem dedico este trabalho. 

Mas contrariando as leis da matemática, percebi que não sou um homem dividido, mas antes 

um homem duplicado. Não ao jeito de um Tertuliano Máximo Afonso e um António Claro34, 

aterrorizados pela possibilidade de um encontro entre iguais, mas um certo dois em um, que 

vive a certeza de que tal encontro jamais acontecerá. 

Ao mesmo tempo Eu sou eu e sou a memória do meu irmão, que vive nas minhas ideias, nos 

meus objectivos, nas minhas conquistas. Sabendo, é certo, que não posso colmatar a sua 

ausência física, muito menos a recordação que os outros dele guardam, sei que em cada 

coisa que faço, me questiono e me decido por dois. Por mim e por ele. E foi aquele momento 

chave, coincidente com o desaparecimento do meu irmão, que ditou a minha vontade, outrora 

relativa mas agora irrevogável, de levar este projecto até ao fim e um dia me tornar arquitecto. 

Os cinco anos de estudo, o projecto final de curso e esta dissertação representam três 

escalas de esforço crescente num percurso que se dividiu entre a vontade de chegar ao fim e 

a incerteza do que virá a seguir. Sabendo que me falta a etapa final, reservo um breve 

momento para apresentar o projecto de fim de curso, do qual esta dissertação é 

complemento. 

                                            
 
 
 
34 Tertuliano Máximo Afonso e António Claro são os dois protagonistas do livro de José Saramago, O Homem Duplicado, 
que reporta “ao complicado, ao insólito, ao nunca visto caso de dois homens iguais” (Saramago, O Homem Duplicado).  



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   184 
 

Desafio a três escalas  

Foram também três as escalas da intervenção final: um projecto-plano de reabilitação urbana 

entre a Trafaria e a Cova do Vapor que deveria contemplar um passeio pedonal e um novo 

ancoradouro, um conjunto de equipamentos públicos necessários à realização da prova de 

navegação desportiva America’s Cup e um projecto de habitação unifamiliar, uma casa no 

caos, integrada na malha disforme da Cova do Vapor. 

 

Ilustração 152 – “Intervenção na Trafaria e Cova do Vapor” - Projecto 5º Ano Arquitectura, Joaquim Nogueira, 2008  

 

Em traços gerais, a proposta tinha como objectivo devolver à Trafaria a vivência que outrora 

dignificara aquela zona enquanto instância balnear, definitivamente perdida com a 

implantação do terminal cerealifero da SILOPOR e a plataforma de abastecimento da NATO. 

Com a realização da America’s Cup, procurar-se-ia repensar toda aquela zona urbana 

intervindo no espaço compreendido entre o forte da Trafaria e a Cova do Vapor, de modo a 

consolidar a sua frente fluvial. Seria eliminado o Bairro do 2º Torrão, realocando-se os seus 

habitantes em espaço com condições dignas de habitabilidade e conter-se-ia o crescimento 

selvagem da Cova do Vapor, mantendo e recuperando as actuais habitações. 

americas cup

cais embarque

praça flutuante

casa no caos
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A estratégia de intervenção passaria por recuperar a ligação da população com a margem do 

rio, destacando-se desta um conjunto de volumes: uma nova plataforma flutuante junto à vila, 

a plataforma do terminal cerealífero, parte da marina de apoio às equipas da America’s Cup, 

junto ao antigo posto de abastecimento da NATO. Finalmente, transformar-se-ia o 

aglomerado da Cova do Vapor numa península, rasgando um canal que deveria conter 

fisicamente o crescimento da zona habitacional. Todos estes volumes fariam parte de um 

sistema de penínsulas “agarradas” à margem por uma linha de acesso viário e pedonal. 

Numa primeira fase do projecto, manter-se-ia o normal funcionamento do terminal cerealifero, 

cumprindo as actuais concessões de exploração daquele espaço, mas contemplando a sua 

integração futura nas zonas de marina, serviços e lazer projectados. Com excepção dos 

pavilhões temporários de apoio à America’s Cup, todas as infraestruturas projectadas 

deveriam reverter para o concelho de Almada tornando-se equipamentos públicos ou 

infraestruturas de exploração privada enquadradas no novo espaço verde e de marina 

propostos. 

Um passeio pedonal e ciclovia ligariam a Trafaria à Cova do Vapor, sendo consideradas 

novas linhas de navegação fluvial de passageiros, para além das já existentes, promovendo a 

interconexão entre as praias da linha de Cascais e da Costa da Caparica. 

 

Ilustração 153 – “Bases das Equipas da America’s Cup” - Projecto 5º Ano Arquitectura, Joaquim Nogueira, 2008 
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O program inicial, algo vago, fez-me duvidar que seria capaz de o resolver, muito menos com 

uma proposta final de intervenção em 13 pontos concretos, para além do plano geral. 

 

Ilustração 154 – “Intervenção na Trafaria e Cova do Vapor” - Projecto 5º Ano Arquitectura, Joaquim Nogueira, 2008  

 

1. Novo ancoradouro para a travessia regular entre Lisboa e a Trafaria, integrando o forte como plataforma intermodal de 
transportes públicos, parque de estacionamento e espaço de lazer servindo os passageiros e a população local;  

2. Praça flutuante de remate entre a malha urbana e a lota, contendo uma piscina pública, que recupera a zona de 
veraneio, para além do ancoradouro dos barcos pesqueiros de pequeno porte locais; 

3. Requalificação da Lota, com novo ancoradouro para barcos pesqueiros de médio porte; 

4. Ancoradouro para embarcações de pequeno porte servindo de suporte às infraestruturas da America’s Cup. Será 
parte integrante da marina de recreio após a realização da prova; 

5. Ancoradouro para embarcações de médio porte. Será parte integrante da marina de recreio após a realização da 
prova; 

6. Recepção e Organização da America’s Cup. Infraestruturas temporárias a retirar após a prova, libertando o espaço 
para o novo parque verde público da Trafaria; 

7. Parque Americas Cup. Espaço verde público que prolonga a mancha verde entre a Trafaria e a Cova do Vapor;  

8. Espaço de estacionamento público e acesso a viaturas de grande porte para transporte de embarcações e 
infraestruturas de apoio à America’s Cup. Será transformado em estacionamento público de acesso à marina e ao 
parque verde após a realização da prova; 

9. Bases das Equipas. Será o corpo principal da nova marina de recreio após a realização da prova; 

10. Restauração e Comércio. Espaço e função a manter após a realização da prova; 

11. Parque verde público; 

12. Escola de Vela. Reabilitação das infraestruturas da escola existente; 

13. Contenção e preservação da malha da Cova do Vapor e implantação da nova casa no caos. 
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O caso particular da Casa no Caos deveria ser integrado na estratégia da intervenção global. 

Assim, esta seria projectada num espaço limite da, agora península, da Cova do Vapor 

articulando-se com as habitações já existentes. A sua localização no limite da península 

rematava o caos, abrindo lugar a um novo espaço de contemplação da margem Norte e de 

toda a intervenção na margem da Trafaria. A casa reflectiria, nos seus espaços interiores, a 

tensão entre volumes causada pela proximidade das casas da Cova do Vapor. 

 

 

Ilustrações 155 e 156 – Casa no Caos, Vista Nascente/Vista Poente - Projecto 5º Ano Arquitectura, Joaquim Nogueira, 
2008 
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5. Repensar o Lugar Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Utopos imaginou e executou o plano da cidade tal como hoje existe, 
deixando a cargo dos seus descendentes o embelezamento dela, pois 
sabia que para isso não chegava o tempo de vida de um homem” 
 

Thomas More, Utopia 
 
 

 “O Homem, a um nível para além qualquer outra criatura conhecida, 
participa em consciência – embora escassa – nas mutações e 
acelerações selectivas da sua própria evolução.” 
 

R. Buckminster Fuller, Ideas & Integrities – Total Thinking 
 
 

 “Qualquer sociedade decente deve gerar um sentimento de 
comunidade. A comunidade compensa a solidão. Ela oferece às 
pessoas um sentido de pertença de vital importância.” 
 

Alvin Toffler, A Terceira Vaga 
 
 

“Previsibilidade: Poderá o bater das asas de uma borboleta no Brasil 
provocar um tornado no Texas?” 
 

Eduard Lorenz, Teoria do Caos 
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5.1. Encarar o caos: O momento da participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduard Lorenz (1917-2008), matemático, meteorologista e filósofo Norte Americano, fundador 

da Teoria do Caos35, questionava, em 1972 perante a American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), se o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderia 

provocar um tornado no Texas, como suporte ao seguinte princípio: uma alteração 

aparentemente insignificante no curso de uma determinada sequência de eventos, poderá 

originar consequências completamente inesperadas.  

O que Lorenz pretendia demonstrar era que a capacidade de prever a ocorrência de um 

determinado evento - um tornado, por exemplo - seria posta em causa já que a existência de 

factores aleatórios aparentemente insignificantes, como o simples bater de asas de uma 

borboleta, influenciaria profundamente o resultado esperado. Apesar do carácter figurativo do 

exemplo apresentado o facto é que Lorenz demonstrou a sua teoria através de simulações 

em computador, sendo os seus métodos hoje aplicados aos mais diversos campos de estudo 

                                            
 
 
 
35 Teoria do caos, para a física e a matemática, é a teoria que explica o funcionamento de sistemas complexos e 
dinâmicos. A ideia é que uma pequena variação nas condições em determinado ponto de um sistema dinâmico pode ter 
consequências de proporções inimagináveis. 
Lorenz construiu um modelo matemático do modo como o ar se move na atmosfera, chegando à conclusão que pequenas 
variações nos valores iniciais das variáveis do seu modelo levavam a resultados muito divergentes. Esta sensibilidade às 
circunstâncias iniciais veio depois a ser conhecida como o efeito borboleta. 

 

Ilustração 157 – “Atrator estranho de Lorenz” - 
Imagem produzida por computador. (Kauffman, 1993) 
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da previsibilidade estatística e matemática. Observemos à luz da teoria de Lorenz os 

seguintes eventos ocorridos na última década: 

 2001. O mundo assistia à queda das Twin Towers, ícones da arquitectura Nova 

Iorquina e marco do sistema financeiro mundial. Este acontecimento, de proporções 

devastadoras, dava início a uma onda crescente de insegurança e vulnerabilidade. 

Apesar do distúrbio provocado nas bolsas de valores mundiais, este evento não teve 

efeitos imediatos na economia Norte Americana. No entanto, originaria um desvio na 

política do país, que dirigiu os seus esforços para o combate ao terrorismo, 

culminando com a sua participação nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Esta 

estratégia, sim, viria a revelar-se arrasadora para a economia dos Estados Unidos da 

América. 

 2006. Desencadeava-se uma crise financeira sem precedentes, conhecida como a 

crise do subprime, originada pela queda de diversas instituições financeiras Norte 

Americanas, que concediam empréstimos hipotecários de alto risco. Esta crise, 

considerada a mais grave desde a Grande Depressão, de 1929, viria a despoletar 

uma vaga de falências e quebra de instituições financeiras, provocando a maior queda 

nas bolsas de valores mundiais desde os atentados de 11 de Setembro. 

 2010. A Grécia seria a primeira peça de dominó a cair, numa sequência de crises da 

dívida soberana dos países da Zona Euro, das quais fazem parte Portugal. Não se 

sabe ainda que outros se seguirão mas a incerteza é tal que se tem questionado o 

próprio conceito da Zona Euro. 

Terá algum destes eventos influenciado ou mesmo originado cada um dos que se seguiu? 

Olhando para trás, não existirão dúvidas de que todos eles estão relacionados ou terão 

mesmo sido consequência uns dos outros. O problema está em prever a sua ocorrência 

concreta. Mas segundo os princípos observados por Lorenz, apesar da imprevisibilidade, as 

consequências de tais acontecimentos são quantificáveis. De facto, estes princípios são hoje 

aplicados à previsibilidade dos mercados financeiros. De tal forma que a possibilidade de uma 

crise financeira, a tal em que nos encontramos hoje, veio sendo anunciada mas, ainda assim, 

foi ignorada. 
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Crise de confiança 

O colapso das Twin Towers despoletou uma série de acontecimentos que mudariam a face 

da economia global e, consequentemente, da sociedade. Dez anos volvidos, a onda de 

destruição não mostra sinais de abrandamento. Neste cenário de perturbação mundial urge 

encontrar mecanismos de inversão da tendência de recessão, que surtam efeito a longo 

prazo, sob o risco de hipotecarmos o bem estar das gerações futuras.  

A crise financeira instalada poderá levar a uma Crise de Confiança generalizada, precipitando 

o mundo para uma depressão sem igual. A velocidade a que a informação circula e a 

influência que as agências de rating exercem sobre os mercados podem levar à precipitação 

de acontecimentos que eram apenas vaticínios. A influência é tal que a mera sugestão de que 

algo tem probabilidade de insucesso acaba por criar as condições que levam ao seu 

insucesso efectivo. O efeito bola de neve está instalado e é necessário encontrar meios para 

o parar. Na sua exposição à AAAS, Lorenz apresentou as seguintes proposições: 

Se um só bater das asas de uma borboleta pode ser instrumental na geração de um tornado, 
também o podem as suas batidas anteriores e as subsequentes, assim como o bater das asas 
de milhões de outras borboletas, para não mencionar a actividade de inúmeras criaturas mais 
poderosas, incluindo a nossa própria espécie. 

Se o bater de asas de uma borboleta pode ser instrumental na geração de um tornado, também 
pode igualmente ser instrumental na prevenção de um tornado. 

 
Posto isto, podemos então afirmar que o ponto em que nos encontramos se deve à 

imprevisibilidade do futuro ou, pura e simplesmente, à inércia humana? Se os mesmos 

princípios que sugerem que a ocorrência de um determinado evento, ainda que insignificante, 

pode conduzir a uma catástrofe, também nos permitem concluir que a anulação de tal evento, 

ou a ocorrência de outros, poderá conduzir à prevenção dessa mesma catástrofe. Se o 

evento “não fazer nada” tem como resultado o caos, então por contraponto, o evento “fazer 

alguma coisa”, poderá, no mínimo, reduzir a probabilidade de tal resultado. 

Dez anos após o bater das asas nas Twin Towers, o tornado atinge finalmente Portugal. Está 

instalado o caos em todas as áreas da economia e da sociedade e a arquitectura não é 

excepção. A construção é, hoje, um produto da vontade humana, mais do que uma 

necessidade. Não nos esqueçamos que a especulação imobiliária levou a um sistema 

suportado no princípio da valorização contínua dos imóveis que, por sua vez, conduziu à 

referida crise do subprime. Mas a Arquitectura não é nem pode ser encarada como mera 

construção. Tem que se afirmar como algo mais e proliferar através da eliminação dos seus 
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erros endógenos, procurando harmonizar-se com o ecossistema que a acolhe sempre numa 

perspectiva de melhoria. 

Tal como a vida evolui eliminando os elementos mais fracos, dando lugar a outros, mais 

fortes e resistentes, também a Arquitectura deveria proliferar através da eliminação dos seus 

erros endógenos, procurando harmonizar-se com o ecossistema em que se insere. O 

problema reside no facto de a Arquitectura ser um produto da vontade humana (hoje, mais do 

que da necessidade) e não resultado dos desígnios da natureza. O Homem exerce tal 

influência no mundo que, em pouco mais de um século, foi capaz de alterar a sua forma e 

comportamento causando-lhe danos potencialmente irreversíveis. 

 

Mobilização global pela sustentabilidade 

 “O desenvolvimento sustentável não é uma meta, mas um processo dinâmico de adaptação, 

aprendizagem e ação. Trata-se de reconhecer, compreender e atuar nas interconexões - 

especialmente aquelas entre a economia, a sociedade e o meio ambiente natural. O mundo 

ainda não está neste caminho. [...] enfrentamos vectores de mudança cada vez mais 

poderosos, inclusive os impactos dos padrões atuais de produção e consumo e de escassez 

de recursos, inovação, mudança demográfica, mudanças na economia global, crescimento 

verde, aumento da desigualdade, mudança da dinâmica política e urbanização.”36 

De 26 a 29 de Março de 2012, decorreu em Londres a conferência Planet Under Pressure 

201237 que reuniu mais de 3000 cientistas e investigadores na área da sustentabilidade e teve 

como objectivo lançar a discussão sobre os factores de pressão a que o Planeta se encontra 

sujeito. Na Declaração do Estado do Planeta38, pode ler-se: 

A espécie humana está a degradar o meio ambiente em todas as escalas espaciais, da local à 
global. A compreensão científica da deterioração ambiental melhorou e aprofundou-se desde a 
Cimeira da Terra,  no Rio de Janeiro em 1992, mas a sociedade não conseguiu resolver a 
degradação ambiental à escala que os problemas exigem. Temos de gerir o planeta como o 
sistema biofísico que é e em todas as valências que este encerra. A sobrevivência de nossas 
sociedades, a nossa civilização e a nossa cultura dependem de um clima, recursos naturais e 

                                            
 
 
 
36 Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012). Povos Resilientes, 
Planeta Resiliente: um Futuro Digno de Escolha. Nova York: Nações Unidas. 
37 Planet Under Pressure 2012 - http://www.planetunderpressure2012.net 
38 State of the Planet Declaration - http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/state_of_planet_declaration.pdf 

http://www.planetunderpressure2012.net/
http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/state_of_planet_declaration.pdf
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serviços ecossistêmicos estáveis. Tornámo-nos uma força da natureza, mas individualmente 
continuamos a ser vulneráveis. Insistir no mesmo não é uma opção. 

A hora de agir é esta. Esta conferência chega num momento em que há muita confusão na 
economia global, incerteza sobre as consequências da crise financeira e desenvolvimentos 
políticos em muitas partes do mundo, e dúvidas quanto à capacidade da comunidade 
internacional para lidar com conflitos. Mas não podemos permitir que essas dificuldades nos 
impeçam de encarar os perigos das atividades humanas ambientalmente destrutivas. 

Este também é um momento em que há grandes esperanças para reduzir a pobreza e a 
desigualdade, melhorar os meios de subsistência e os conhecimentos avançados num mundo 
onde novas informações e tecnologias de comunicação estão revolucionando velhas estruturas 
e abrindo novos caminhos para a democracia e cooperação internacional. 

 

Esta conferência serviu de reflexão preparatória para a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) 39, também conhecida como Rio+20, realizada entre 

20 e 22 de Junho do mesmo ano na cidade do Rio de Janeiro, que resultou no documento “O 

Futuro que Queremos”, uma agenda política focada em medidas claras e práticas de 

implementação do desenvolvimento sustentável. Dali saiu também o compromisso dos países 

membros em estabelecer um conjunto de Metas de Desenvolvimento Sustentável, alinhadas 

com as Metas de Desenvolvimento para o Milénio para o fim da fome no Mundo e com para 

as metas presentes na Agenda 2140, o Programa de Acção das Nações Unidas resultante da 

Cimeira da Terra decorrida em 1992, também no Rio de Janeiro. 

Da RIO+20 surgiu ainda um conjunto de decisões prospectivas em áreas temáticas como a 

energia, a segurança alimentar, os oceanos ou as cidades. A iniciativa sobre o tema Cidades 

Sustentáveis e Povoamentos Humanos41 remete para as metas presentes na Agenda 21, o 

Programa de Acção das Nações Unidas resultante da Cimeira da Terra decorrida em 1992, 

também no Rio de Janeiro, e que são: 

(a) Oferecer a todos habitação adequada; 

(b) Melhorar a gestão dos povoamentos humanos; 

(c) Promover o planeamento do uso da terra e a sua gestão sustentável; 

                                            
 
 
 
39 Rio+20, United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (UNCSD) - http://www.uncsd2012.org/ 
40 Agenda 21 - http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ 
41 Cidades Sustentáveis e Povoamentos Humanos - http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=222 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=222
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(d) Promover a existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, saneamento, 

drenagem e gestão de resíduos sólidos; 

(e) Promover a energia sustentável e sistemas de transporte nos povoamentos humanos; 

(f) Promover o planeamento e gestão de povoamentos humanos em áreas sujeitas a 

desastres; 

(g) Promover atividades sustentáveis na indústria da construção; 

(h) Promover o desenvolvimento de recursos humanos e capacidade construtiva para o 

desenvolvimento de povoamentos humanos. 

Agenda 21, Secção 1, Capítulo 7,  

Promover o Desenvolvimento Sustentável dos Povoamentos Humanos 

 

O conjunto de resoluções das cimeiras das Nações Unidas tem um forte enfoque erradicação 

da pobreza e numa melhoria significativa nas condições de vida de pelo menos 100 milhões 

de habitantes de favelas, até 2020. 

 

A força da participação 

A primeira discussão alargada sobre as condições de vida das populações mundiais ocorreu 

em 1976, em Vancouver na United Nations Conference on Human Settlements (HABITAT). 

Nesta conferência sistematizaram-se as primeiras preocupações relacionadas com a 

crescente urbanização mundial, nomeadamente nos países em desenvolvimento. Tomava-se 

como ponto de partida que: 

 a cooperação internacional é essencial para encontrar soluções de equidade, justiça e 

solidariedade; 

 a condição dos agregados populacionais determinava a sua qualidade de vida e a 

satisfação das necessidades básicas como o emprego, a habitação, serviços de 

saúde e educação, cultura e lazer; 

 os problemas dos agregados populacionais não estavam desgarrados do 

desenvolvimento social e económico dos países; 
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 o mundo encarava uma crescente dificuldade em satisfazer necessidades básicas e 

aspirações de todas as populações, consistentes com os princípios básicos de 

dignidade; 

 o crescimento económico levava a uma maior disparidade na distribuição da riqueza, 

condenando cada vez mais pessoas à pobreza e a condições de vida precárias; 

 a deterioração social, económica, ecológica e ambiental promoveriam o aumento da 

segregação social, discriminação racial, desemprego, iliteracia, doença, pobreza, bem 

como a degradação das relações sociais, dos valores culturais e dos recursos como o 

ar, a água e a terra; 

 a população duplicaria nos próximo 25 anos e proporcionalmente, também as 

necessidades de alimentação e abrigo; 

 a urbanização descontrolada, o atraso e dispersão das populações rurais e a 

migração involuntária, associados às políticas e desenvolvimento dos países 

conduziriam a fenómenos conjuntos como o aumento da poluição ou a má distribuição 

das populações e, consequentemente, dos recursos. 

 

O intuito da conferência, para além da reflexão sobre os problemas conhecidos, era propor 

um conjunto de princípios, linhas de orientação e compromissos para melhorar a condição de 

vida das populações e, por inerência, da população mundial. 

Depois de Vancouver, em 1996 decorreu em Istambul a HABITAT II, uma segunda edição da 

conferência e em 2016 terá lugar a HABITAT III, a terceira conferência das Nações Unidas 

sobre habitação e desenvolvimento sustentável urbano.  

Em 1978 foi criada a UN-HABITAT42, a agência das Nações Unidas responsável pelas 

cidades e que tem o objetivo de promover o desenvolvimento urbano sustentável e 

conscientizar as pessoas para um melhor futuro urbano, assegurando ainda o 

acompanhamento e a monitorização das recomendações produzidas naqueles fóruns. 

                                            
 
 
 
42 http://www.unhabitat.org.  

http://www.unhabitat.org/
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O mundo desdobra-se em iniciativas globais para tornar o Mundo um Lugar Sustentável. No 

entanto, há que passar do papel à acção e essa não vai depender unicamente dos governos 

ou das instituições, mas também de cada um de nós. 

Hoje em dia o poder de influência está cada vez mais nas organizações e menos nas 

pessoas. Mas se atendermos às conclusões de Lorenz, então temos a certeza que uma 

qualquer acção individual, por mais insignificante que pareça, terá impacto no futuro de todos. 

As acções de cada indivíduo são cada vez mais importantes para a contabilização da acção 

global.  

A acção de cada ser humano é capaz de influenciar positiva ou negativamente o 

desenvolvimento do planeta e o arquitecto tem responsabilidade acrescida neste processo já 

que opera directamente sobre a transformação do território. A arquitectura não é mais uma 

área de intervenção local, já que as suas repercussões tornam-na uma disciplina de acção 

global.  

Independentemente da vontade do arquitecto, a obra segue um rumo próprio, ora se 

adaptando ao ecossistema em que se insere ora influenciando o seu comportamento. A partir 

daqui, resta esperar o inesperado, preparar o mundo para receber não só o que o arquitecto 

antecipou, mas também o que não estava nos seus planos. Há que perceber que o auge da 

obra não é a concretização, mas sim a apropriação. É o lugar habitado, mais do que o 

construído, que dá sentido ao trabalho do arquitecto. O seu papel não pode, portanto, 

resumir-se ao planeamento. Tem que se estender ao acompanhamento do uso. O percurso 

da arquitectura que se iniciou no tratado, passou pelo manifesto e se expandiu na teia da 

informação culmina no momento actual: o da participação.   



Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   199 
 

5.2. I’m a City Changer: A missão do arquitecto-líder 

 

Ilustração 158 – Kibera, Nairobi, Kenya. (UN-HABITAT, 2008, p. 7) 

 

De acordo com os números adiantados no relatório das Nações Unidas, State of the World’s 

Cities Report 2010/11 - “Bridging the Urban Divide”, em 2008, e pela primeira vez na história 

da humanidade, a população urbana ultrapassou a população rural (UN-HABITAT, 2008, 

p.12).  

O “tipping point”, assim designado o momento de transição da população rural para urbana, 

não é uniforme. A América do Norte, a Oceania e parte da Europa tiveram o seu “tipping 

point” antes de 1950, enquanto que certas partes de África e da Ásia não o farão nos 

próximos 20 a 30 anos. Mas o facto é que o mundo caminha para uma urbanização 

generalizada estimando-se que em 2050 a população urbana possa rondar os 70%, com a 

América do Norte, a América do Sul e o Norte da Europa a atingir os 90%. Mas preocupante é 

a taxa a que este fenómeno ocorre. Entre 1995 e 2005 a população urbana do mundo 

desenvolvido cresceu à média de 1,2 milhões por semana, cerca de 165.000 por dia. 

A prosperidade das nações está intimamente ligada à prosperidade das suas cidades (UN-

HABITAT, 2010), havendo uma relação directa entre a produtividade verficada nas cidades e 

o produto interno bruto (PIB) dos paises mais desenvolvidos. O mesmo acontece, na relação 

inversa, no que diz respeito à pobreza, verificando-se um decréscimo percentual da probreza 

nas zonas urbanas face às zonas rurais. 
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Aquele relatório foca ainda os efeitos perversos da divisão urbana, expondo os seguintes 

factos: 

1. A fragmentação da sociedade reflete-se em diferenças claras na forma como o espaço e as 
oportunidades são produzidos, apropriados, transformados e usados. 

2. Exclusão económica e social normalmente resulta em exclusão cultural e política. 

3. Uma cidade dividida agrava desigualdades e contribui para a estratificação da população 
numa hierarquia social marcada pela exclusão; as minorias étnicas encontram-se 
frequentemente na mesma categoria que o pobre e desprotegido. 

4. Factores como a ansiedade, o medo e a insegurança contribuem ainda mais para o 
particionamento da cidade. (UN-HABITAT, 2008, p.52) 

 

Há cidades em que estas diferenças sociais são demarcadas por fronteiras físicas, mas há 

outras em que estes espaços sociais diferenciados se fundem no mesmo espaço físico. Em 

qualquer dos casos, o distanciamento social provoca a divisão das cidades e desigualdade no 

acesso aos seus recursos e oportunidades. O “direito à cidade” deverá encapsular as quatro 

dimensões da igualdade (social, cultural, política e económica) que, combinadas, serão o 

garante da inclusão. (UN-HABITAT, 2008, p.52) 

 

Ilustração 159 – “The Right to the City”, UN-HABITAT City Monitoring Branch, 2009. (UN-HABITAT, 
2008, p. 57)  
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Segundo Ban Ki-moon, Secretário-Geral das Nações Unidas, “A imagem que surge da cidade 

do século 21 encaixa em muitas descrições. Algumas são centros de rápido crescimento 

industrial e criação de riqueza, muitas vezes acompanhadas da produção de resíduos 

perigosos e poluição. Outras são caracterizadas pela estagnação, decadência urbana e 

aumento da exclusão social e da intolerância. Ambos os cenários apontam para a 

necessidade urgente de novas abordagens mais sustentáveis de desenvolvimento urbano. 

Ambos defendem cidades mais verdes, mais resistentes e inclusivas e que podem ajudar a 

combater as alterações climáticas e resolver antigas desigualdades urbanas.” (UN-HABITAT, 

2008, Prefácio) 

Dos factos apresentados e das palavras de Ban Ki-moon, poder-se-á inferir que a gestão das 

cidades está na raíz da gestão do planeta. As cidades são centros de ideias, de comércio, de 

cultura, de ciência, de produtividade, de desenvolvimento social. Uma abordagem holística 

para o desenvolvimento urbano poderá promover ambientes saudáveis e sustentáveis ao 

nível económico, social e ambiental, garantindo o acesso equitativo a serviços básicos de 

habitação, água, saneamento, gestão de resíduos, mobilidade, acesso à informação e 

educação permitindo ainda a reduzir do risco de desastres. Como podemos então encarar 

este desafio? 

O Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global  

apela à sensibilização das pessoas para fazerem escolhas sustentáveis adiantando que 

“Quanto mais influência tivermos na sociedade, maior será o nosso impacto potencial sobre o 

planeta e maior nossa responsabilidade de nos comportar de maneira sustentável”, 

reforçando a ideia adiantada anteriormente de que “escolhas individuais podem ter 

consequências globais. Para muitos de nós, no entanto, o problema não se limita às escolhas 

não sustentáveis, mas principalmente à falta de escolhas” (Nações Unidas, 2012, p. 9). As 

áreas prioritárias de acção propostas pelo Painel incluem: 

 Cumprimento dos princípios fundamentais do desenvolvimento: compromissos internacionais 
para erradicar a pobreza, promover os direitos humanos e a segurança humana e avançar a 
igualdade de gênero; 

 promover a educação para o desenvolvimento sustentável, inclusive educação secundária e 
vocacional, e capacitação para ajudar a assegurar que toda a sociedade possa contribuir 
para soluções para os desafios atuais e aproveitem as oportunidades; 

 criar oportunidades de emprego, especialmente para mulheres e jovens, para fomentar um 
crescimento verde e sustentável; 

 capacitar os consumidores para fazerem escolhas sustentáveis e promover o comportamento 
responsável de maneira individual e coletiva; 
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 gerenciar os recursos e possibilitar uma revolução verde do século XXI: agricultura, oceanos 
e sistemas costeiros, energia e tecnologia, cooperação internacional; 

 construir resiliência por meio de redes sólidas de segurança, redução de risco de desastres e 
planos de adaptação. (Nações Unidas, 2012, p. 10) 

 

Não obstante a intenção e o esforço das Nações Unidas em criar argumentos e orientações 

para o desenvolvimento urbano sustentável, cabe aos estados a criação dos mecanismos 

políticos, legais e estruturais para os colocar em prática. 

A respeito do papel dos estados, do poder local e das organizações não públicas nos 

processos de governança urbana e de desenvolvimento regional, Monteiro (2008, p.21) 

propõe uma reflexão sobre a eficácia das parcerias inter-organizacionais nos processos de 

governança do território e aponta para “uma clara necessidade de novas ideias sobre o 

envolvimento da sociedade e do sector privado nos processos de governação”, adiantando 

ainda que a gestão do “triângulo do desenvolvimento urbano (eficiência económica, 

sustentabilidade ambiental e coesão social) encerra em si desafios concretos ao sistema 

político urbano e às democracias representativas que o suportam, fazendo repensar a 

participação dos cidadãos (organizada em grupos ou a título individual) nos processos de 

tomada de decisão sobre os temas de interesse público.” (Monteiro, 2008, p.21) 

Com efeito, a crescente participação activa dos cidadãos nos quadros de opinião pública, 

grandemente potenciada pelos meios de comunicação social, pelo acesso quase imediato à 

informação e pelas redes sociais, aproxima o cidadão do Estado numa quase relação de “um-

para-um”. Fazer cidade deixa de ser um mero processo governativo para passar a um 

processo colaborativo que envolve estado, organizações privadas e cidadãos, trabalhando 

em parceria. 

A arquitectura, enquanto acto social, tem que contar com a participação de todos os actores 

envolvidos no caminho para o desenvolvimento sustentável. Mas deverá esta ser uma 

participação tout court ou, antes, qualificada, informada, consciente e reflectiva?  

Se no contexto económico actual, em que o trabalho do arquitecto escasseia e os gabinetes 

tendem a encerrar, a sua actividade pode (ou deve) estender-se a outros campos como a 

participação em painéis de orientação globais promovidos pelas Nações Unidas, o apoio às 

decisões estratégicas do estado, acções operacionais ao nível dos poderes locais e das 

empresas, a associação a movimentos populares ou mesmo ao desenvolvimento de novas 

iniciativas pessoais. 
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I’m a City Changer 

As redes sociais e demais meios disponibilizados pelas novas tecnologias de informação são 

lugares [de encontro] simulados fundamentais para a divulgação global de iniciativas reais, 

sejam elas formais ou informais, promovidas pelas instituições ou geradas espontaneamente 

pela comunidade global. 

Acessíveis por estes meios estão projectos como o I’m a City Changer, integrado na World 

Urban Campaign43, um movimento global para a partilha e divulgação de iniciativas 

individuais, corporativas e públicas que melhorem as nossas cidades. Trata-se de uma 

campanha mundial promovida pelo UN-HABITAT, com o objectivo de sensibilizar e 

conscientizar os cidadãos sobre as questões urbanas necessárias para melhorar as cidades. 

Este movimento trabalha para melhorar a vida nas cidades, e a vida de uma forma geral, 

promovendo o desenvolvimento urbano sustentável através das seguintes componentes-

chave: 

Uma Cidade Resiliente - Preparar as cidades para a mudança, gerindo a adversidade, a 
resiliência e tomando medidas para reduzir riscos. A urbanização e o desenvolvimento apenas 
podem ser sustentáveis se forem adaptáveis às exigências e riscos futuros e resistentes às 
consequências das alterações climáticas ou desastres naturais. Dotar as cidades e as 
comunidades de meios para planear e gerir eficazmente a adversidade, será determinante para 
a agenda urbana. 

Uma Cidade Verde - Construir cidades ambientalmente saudáveis e eficientes em termos de 
emissão de carbono. Só os edifícios respondem por 30% das emissões de gases de efeito 
estufa, e a forma como planeamos e projectamos as nossas cidades terá implicações 
significativas na sua resiliência, eficiência saúde ambiental futuras. Uma cidade verde significa 
promover o desenvolvimento sustentável através da construção de um ambiente eficiente em 
termos de carbono. 

Uma Cidade Segura e Saudável - Tornar as cidades mais seguras e saudáveis. Nas cidades 
está a resposta aos desafios colocados pela urbanização, estando estes intimamente ligados 
aos da economia, das mudanças climáticas, do consumo de recursos, da segurança alimentar 
e muitos mais. As cidades têm que constituir ambientes altamente habitáveis, com o fim de 
capitalizar o seu enorme potencial como geradoras de soluções sustentáveis para os desafios 
actuais e futuros. 

                                            
 
 
 
43 A World Urban Campaign (http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=707) é uma plataforma de partilha e discussão 
de iniciativas, acções e políticas para a mudança positiva. Fazem parte desta plataforma, a in iciativa I’m a City Changer 
(http://www.imacitychanger.org/imacc) e o Manifesto For Cities (http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=708). 

http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=707
http://www.imacitychanger.org/imacc
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=708
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Uma Cidade Inclusiva - Construir cidades socialmente inclusivas, acessíveis, sensíveis às 
questões da pobreza e da igualdade de géneros. O desenvolvimento socialmente equitativo é 
um dos três pilares da sustentabilidade e é vital para a criação de um futuro urbano partilhado e 
sustentável. Os desafios colocados pelo ritmo e pela escala da urbanização contemporânea 
obrigam-nos a investir em infraestruturas, desenvolvimento e processos políticos que 
promovem a inclusão, e numa agenda sensível à pobreza e ao género. Uma cidade inclusiva 
promove os direitos equitativos para a cidade e, portanto, permite que todos os cidadãos 
participem da vantagem urbana. 

Uma Cidade Planeada - Planear as cidades de amanhã para a sustentabilidade dos processos 
decisórios. A urbanização e o desenvolvimento sustentável requerem processos de 
planeamento e quadros políticos que tirem partido dos recursos e do potencial da cidade. O 
planeamento sustentável implica processos de tomada de decisão participativa e atenção 
especial para o desenvolvimento que equilibram as necessidades sociais, ambientais e 
económicas. De igual importância, o planeamento sustentável e uma cidade planeada são 
fundamentais para atingir os objectivos de todas as outras áreas temáticas da Campanha 
Urbana Mundial. 

A Cidade Produtiva - Tornar as cidades mais eficientes e melhores locais para assegurar o 
trabalho decente. O desenvolvimento económico equitativo é também um dos três pilares da 
sustentabilidade, e uma componente necessária de qualquer cidade saudável, habitável e 
sustentável. A prossecução de uma agenda de desenvolvimento sustentável significa planear 
cidades que promovem e mantêm meios de vida equitativos para todos os cidadãos, através 
das oportunidades económicas. (UN-HABITAT, s.d.) 

 

Os governos locais, associações da sociedade civil, empresas privadas, academias e 

qualquer outro actor que trabalhe pelo desenvolvimento sustentável das cidades estão 

convidados para se unir a esta campanha. Também por esta via o arquitecto tem a 

oportunidade de fazer valer as suas competências e contribuir para este movimento. 

A iniciativa “Working with the 99%” levada a cabo pelo ateliermob44 e distinguida com o 

prémio Future Cities na Bienal de Veneza, insere-se no projecto I’m a City Changer e é um 

programa de arquitectura social que pretende disponibilizar serviços a pessoas de recursos 

limitados, através da candidatura a fundos nacionais e europeus ou da mobilização de redes 

de financiamento privadas. O primeiro projecto teve como objectivo reunir fundos para ajudar 

                                            
 
 
 
44 O ateliermob (http://www.ateliermob.com/) apresenta-se como uma plataforma multidisciplinar de desenvolvimento de 
ideias, investigação e projectos nas áreas da arquitectura, design e urbanismo.  

http://www.ateliermob.com/


Manifesto pelo lugar sustentável, a missão do arquitecto líder 

 
 

Joaquim Miguel Tavares Nogueira   205 
 

cerca de 600 famílias do bairro PRODAC45 em Lisboa, a licenciar as suas casas com um 

custo mínimo.  

Para estes arquitectos a afirmação de que não há trabalho de arquitectura em Portugal é 

negligente. “O problema não é a falta de trabalho, mas os meios necessários para pagar o 

trabalho de um profissional qualificado. Este é o nosso ponto de partida. Os arquitectos têm 

que desempenhar um paper mais significativo na vida das pessoas. Os arquitectos têm que 

ser vistos como uma ferramenta para melhorar as condições de vida das pessoas. [...] A 

única maneira de o conseguir parece ter que passar pela colocação de profissionais de 

arquitectura no epicentro, organizando os processos de candidatura e financiamento”. 

(Ateliermob, s.d.) 

 

 

Ilustração 160 – “Vista aérea do Bairro PRODAC”, Lisboa. (Ateliermob, s.d.) 

 

  

                                            
 
 
 
45 Prodac é um bairro de Lisboa, localizado no Vale Fundão, em Chelas e tem o nome da Prodac-Associação de 
Produtividade de Auto Construção, Instituição Particular de Solidariedade Social, extinta em 1983, à qual, a Câmara 
Municipal de Lisboa cedeu, em 1971, a título precário, um terreno para a construção de casas..  
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Outro exemplo de mobilização de massas através de redes colaborativas, também registado 

no I’m a City Changer, é o projecto Be The Solution by Arrebita!Porto que tem como objectivo 

combater a desertificação e degradação do centro da cidade do Porto, juntando jovens 

arquitectos e engenheiros, ávidos de aprendizagem e experiência que fazem os projectos de 

reabilitação, empresas de construção que fornecem materiais, equipamento e serviços e 

professores das escolas e universidades locais que monitorizam e supervisionam os 

projectos, utilizando-os como casos de estudo para os seus cursos. O objectivo final é, de 

acordo com os responsáveis pelo projecto, “contribuir para uma onda de regeneração urbana 

que é mais inclusiva do que os fins de cariz comercial que habitualmente sustentam estes 

processos. Mais do que a mera re-população do centro do Porto, ao optimizar o tecido em 

desuso do centro, pretende-se catalizar a competitividade e transformação social crescentes 

na cidade. No longo prazo, o impacto do projecto far-se-á notar numa série de índices 

urbanos como o nível de investimento, o emprego, a eficiência energética, o turismo ou a 

qualidade de vida dos habitantes do Porto.” (Arrebita!Porto, s.d.) 

 

 

Ilustração 161 – “Be The Solution”, Porto.  (Arrebita!Porto, s.d.) 
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Manifesto Pelas Cidades: O Futuro Urbano Que Queremos 

Em 2012 surgiu o Manifesto for Cities: The Urban Future We Want, apresentado pelos 

parceiros da World Urban Campaign como “um acto colectivo de parceiros comprometidos e 

unidos por objectivos e visão comuns da cidade do século 21. Define princípios-chave, 

estabelece caminhos essenciais para construir um nova Agenda Urbana Global e dá um 

impulso em direcção à Conferência Habitat III”, prevista para 2016. O manifesto foi publicado 

nas seis línguas oficiais das Nações Unidas e apresento-o aqui em português46: 

MANIFESTO PELAS CIDADES 

O Futuro Urbano Que Queremos 

Nós, representantes dos parceiros da Agenda Habitat, reunidos na sexta sessão do Fórum 
Urbano Mundial, em Nápoles, apelamos à comunidade internacional e a todos os 
intervenientes públicos, privados e sociais para que se comprometam com uma Agenda 
Urbana Global, de modo a garantir o nosso futuro sustentável. Esta agenda urbana será o 
nosso contributo e um dos resultados da Terceira Conferência sobre Povoamentos Humanos 
(Habitat III). 

PREÂMBULO 

O mundo urbano que queremos vai trazer a promessa de um futuro melhor. As nossas 
cidades enfrentam o desafio de proporcionar um futuro sustentável. A cidade será uma 
experiência humanizadora que gera conhecimento, justiça e felicidade. Contará com o 
poder da inteligência, audácia, sábios decisores, homens e mulheres, de jovens a 
idosos, e num melhor entendimento da nossa paisagem e ecossistemas, história e 
cultura. As decisões tomadas hoje em cidades de todo o mundo irão moldar não só os 
seus próprios destinos, mas o futuro social e ambiental da humanidade. 

Afirmamos que a urbanização é inevitável. O mundo entrou numa era urbana, onde as 
cidades assumiram o protagonismo e, inevitavelmente, moldam o nosso futuro. Mais pessoas 
escolhem as cidades como contexto preferencial para atingir estilos de vida e oportunidades de 
subsistência mais fortes para o seu bem-estar futuro. A urbanização dirige o nosso 
desenvolvimento e as cidades estão de volta ao coração da nossa civilização. 

Reconhecemos o crescente domínio do espaço urbano. Enquanto a população urbana 
mundial cresceu de 220 para 2800 milhões ao longo do século 20, o século 21 vai 
experimentar um crescimento urbano ainda maior. Em 2050, oito em cada dez pessoas no 
mundo estará a viver em cidades. Esta rápida urbanização está a mudar radicalmente a 
paisagem económica, financeira, social e ecológica do nosso planeta. É o maior desafio e 
oportunidade de desenvolvimento para o século 21. 

                                            
 
 
 
46 Tradução livre pelo autor da dissertação a partir do inglês, uma das seis línguas oficiais das Nações Unidas (árabe, 
chinês, inglês, francês, russo e espanhol ). 
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Reconhecemos que os modelos actuais de urbanização são social, economica e 
ambientalmente insustentáveis. Os padrões urbanos de hoje proporcionam, 
simultaneamente, desafios desmesurados. A cidade perdeu a sua dimensão humana, o espaço 
urbano tem sido projcetado e construído com a métrica do carro e não a do ser humano. Os 
moradores da cidade usam mais de dois terços dos recursos naturais do planeta. A rápida e 
mal gerida urbanização leva à proliferação de favelas e informalidade, aumento da pobreza e 
vulnerabilidade aos desastres de origem humana e natural. Estas condições ameaçam a 
coesão e a segurança social dos indivíduos, dos seus bairros, cidades e nações. 

Nós afirmamos que a urbanização é uma força positiva a aproveitar para apoiar a 
igualdade social, a vitalidade cultural, prosperidade económica e segurança ecológica. A 
urbanização representa enormes e complexas oportunidades para um futuro partilhado 
sustentável. As cidades são o maior activo do mundo na busca por um desenvolvimento 
sustentável e, como tal, podem ser a força motriz das soluções para enfrentar os desafios 
globais. As cidades têm o potencial necessário para apoiar a contrução comunitária inclusiva, 
suportar diversas culturas, economias de escala e desenvolvimento energético eficiente. 

Reconhecemos ainda a dinâmica em constante mudança e a diversidade das cidades 
que requerem uma combinação de conhecimentos interdependentes, investimento, tecnologia 
e tomada de decisões sustentada para aproveitar o potencial de desenvolvimento urbano. 

Acreditamos que a batalha para um futuro mais sustentável será ganha ou perdida nas 
cidades. A maneira como planearmos, construirmos e gerirmos as cidades agora vai 
determinar o resultado dos nossos esforços para alcançar um futuro de desenvolvimento 
sustentável e harmonioso. Tirar partido da cidade como um bem activo requer o compromisso 
de todos nós, city changers e inovadores por um melhor futuro urbano. 

Defendemos uma Agenda Urbana Global para posicionar as cidades sustentáveis no 
coração do desenvolvimento do século 21. Nós invocamos uma Agenda Urbana Global 
assente na premissa de que falhar os desafios contemporâneos urbanos irá reduzir a 
capacidade de tirar proveito das suas oportunidades. 

Promovemos uma Agenda Global Urbana que prevê cidades equitativas, resilientes, 
habitáveis, criativas e produtivas. Uma  Agenda Global Urbana robusta e adaptável irá 
incorporar medidas para a redução da pobreza, preservação ambiental, crescimento 
económico e uma boa governação, coesão entre os territórios e gestão metropolitana. Ela irá 
contribuir para a redução da pegada ecológica das cidades através de políticas de 
desenvolvimento urbano integradas e holísticas, planeamento eficaz e gestão participativos, 
arquitetura e construção verdes bem como a utilização de metodologias e ferramentas para 
acompanhar o desenvolvimento urbano sustentável. Ela deve ser parte integrante de qualquer 
agenda de desenvolvimento. 

Apelamos a parcerias fortes, parceiros da Agenda Habitat, para elaborar e implementar 
uma Agenda Urbana Global. A criação de cidades sustentáveis através da elaboração e 
implementação de uma Agenda Global Urban requer abordagens de colaboração com base em 
parcerias fortes. Tais parcerias promovem formas inovadoras de pensamento, novos níveis de 
compreensão e de conhecimento. Os parceiros da Agenda Habitat (governos nacionais, 
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parlamentares, autoridades locais, organizações não-governamentais, organizações de base, 
universidades, grupos de mulheres, profissionais de povoamentos humanos, o setor privado e 
grupos de jovens) têm sido participantes-chave na implementação da Agenda Habitat, em 
resultado da Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Povoamentos Humanos (Habitat 
II). Esses parceiros estão bem colocados para elaborar e construir juntos a Agenda Urbana 
Global e contribuir para a Habitat III. 

Sabemos que parcerias fortes envolvem indivíduos City Changers que têm a coragem de 
realizar mudanças com as suas exigências de compromisso e acção ousada. Humanismo e 
reconciliação com a nossa civilização, os territórios e a natureza são a base para parcerias 
fortes. Eles são City Changers. Eles irão trabalhar para tornar as cidades mais respeitosas do 
meio ambiente e das futuras gerações, mais bonitas e alegres e tornar-se o orgulho das suas 
comunidades. 

Declaramo-nos City Changers. Comprometemo-nos a agir e mudar as cidades por um 
melhor mundo urbano. Vamos ajudar a elaborar uma nova Agenda Urbana Global de 
acordo com os seguintes princípios que serão os seus sustentáculos: 

• Acesso à terra, infra-estruturas, serviços, mobilidade e habitação; 

• Desenvolvimento socialmente inclusivo, sensível ao género, saudável e seguro; 

• Ambiente saudável e construção carbono-eficiente; 

• Planeamento e tomada de decisão participativos; 

• Economias locais vibrantes, criativas e competitivas e promoção de trabalho e meios de 
subsistência decentes; 

• Garantia dos direitos de não-discriminação e da igualdade para a cidade; 

• Capacitade das cidades e comunidades para planear e gerir eficazmente as adversidades e 
mudanças. 

Convidamos todos os parceiros da Agenda Habitat para unir forças e participar como 
parceiros iguais na formulação e adopção de uma nova Agenda Urbana Global com base nos 
princípios anteriores, a adoptar por ocasião do Habitat III em 2016 como um projecto e um 
plano de acção global de apoio à nossa demanda comum por cidades e comunidades mais 
sustentáveis. 

Instamos os governos nacionais e locais a trabalhar em conjunto na criação de estruturas 
de planeamento para um futuro urbano economica e equitativamente sustentável. 

Instamos a comunidade internacional a construir sobre os compromissos do Futuro Que 
Queremos assumidos no Rio de Janeiro e a incluir metas para o desenvolvimento urbano 
sustentável, como parte de futuras metas de desenvolvimento global. 

Instamos a comunidade internacional a aproveitar a experiência positiva da Conferência 
Habitat II e adotar uma Conferência Habitat III aberta e inclusiva, incluindo o seu processo 
preparatório. (World Urban Campaign, 2012) 
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5.3. Manifesto pelo Lugar Sustentável 

Preâmbulo 

É tempo de lançar uma nova vanguarda agora assente na sustentabilidade em vez da utopia. 

É tempo de subscrever novos manifestos e trabalhar junto das entidades e da sociedade para 

que os seus princípios se reflictam em acções práticas. 

Tomando como ponto de partida o Manifesto Pelas Cidades e sobre as camadas históricas, 

decrescentes em espessura, do Lugar Divino, do Lugar Distópico e do Lugar Simulado que 

compõem o Mundo hoje, acrescento uma nova, epidérmica, mas, por inerência, protectora: O 

Lugar Sustentável. 

 

Preparar a cidade 

Subscrevo o Manifesto Pelas Cidades. As cidades são o ponto de partida para a 

manutenção do Lugar Sustentável. A gestão das cidades está na raíz da gestão do planeta. 

Mas atenção! As cidades não são toda a solução. 

A cidade não é uma folha em branco. Não parte do zero. Tem a sua história, a sua 

identidade, as suas características. A tradição não é uma coisa pesada: É a memória. A 

cidade ideal é a cidade que o tempo quer que seja ideal. 

A cidade tem que se regenerar de dentro para fora. A cidade cresce sobre a sua própria 

memória. Mas a história da cidade não se faz por camadas. Os vários momentos da história 

da cidade coexistem e interagem. 

A dinâmica do grande evento não impera. Não é tempo de grandes intervenções na 

cidade. O edificado tem que ser renovado, reinventado, rentabilizado, mas não temos que 

fazer grandes transformações urbanas. Há que intervir ao nível que tem impacto directo nas 

pessoas: A praça, a rua, o edifício. Mas também ao nível do uso: a mobilidade, a salubridade, 

a habitabilidade, a interacção, a comunicação, a comunidade. 

A manutenção da cidade não pode sujeitar-se a uma mera lógica de eficiência de 
recursos. Há que tornar a cidade socialmente coesa. Transformar pequenos espaços na 

cidade, trazer as pessoas para o centro da cidade, intervir com a intenção de tornar a cidade 

socialmente equilibrada.  
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A cidade tem que ser tolerante. A cidade é o ecossistema dos ecossistemas. A 

interdependência entre a cidade e os seus habitantes tem que ser harmoniosa e natural. A 

cidade tem que garantir as mesmas condições de sociais, económicas, políticas e culturais 

para todos os seus habitantes. 

A cidade tem que ser inovadora e dinâmica. A cidade tem que se auto promover. Tem que 

ser capaz de oferecer aos seus habitantes e visitantes as condições básicas de sobrevivência 

e segurança, mas também os recursos sociais, culturais e de lazer necessários à satisfação 

das necessidades de auto-estima e realização pessoal. O Marketing das cidades tem que se 

impor. 

A cidade tem que ser prática. Smart Grids + Smart Energy + Smart Mobility = Smart City. O 

mundo encontra-se cada vez mais instrumentalizado, interconectado e inteligente. A cidade 

torna-se mais prática se aproveitar a informação para tomar melhores decisões, antecipar 

problemas resolvendo-os proactivamente e coordenar os recursos para operar com maior 

eficiência. 

 

A missão do arquitecto 

O arquitecto não deve ser um mero desenhador de cidades. Com a sua criatividade e as 

suas ideias, o arquitecto tem que ser capaz de fazer cidade, mas também tem que saber 

manter a cidade, trabalhando pela sua melhoria contínua. 

O arquitecto tem que saber aliar a arte à técnica. O arquitecto é detentor de um 

conhecimento único porque a arquitectura é uma arte que se serve da ciência para satisfazer 

a necessidade básica do abrigo. Neste sentido, o arquitecto não pode ser um mero técnico 

capaz de resolver um problema funcional, tal como não deve ser um simples artista, para 

quem o utilizador não importa. 

O arquitecto tem que operar à escala humana. Embora tenha que dominar as diferentes 

escalas de intervenção do território - o abrigo, o edifício, a rua, o quarteirão, a cidade -, o 

arquitecto não pode esquecer que o seu trabalho se destina ao Homem. E tem que saber 

interpretar as necessidades dos indivíduos ou dos grupos. A condição do Homem é inversa à 

da máquina, portanto, deverá privilegiar a individualidade face à repetição. 

O arquitecto tem que assumir o papel de líder e ser o primeiro City Changer. A 

participação activa de todos os actores nas decisões sobre o território é um factor 

determinante para o sucesso do desenvolvimento urbano sustentável. No entanto, há que 
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saber interpretar e qualificar os contributos. O arquitecto deverá tomar a liderança deste 

processo aliando os seus conhecimentos técnicos e operacinais às suas capacidades 

criativas, mobilizando os diversos actores. 

 

Epílogo 

Se o espaço o permitir, as novas cidades vão continuar a surgir e as actuais vão 
continuar a crescer. Mas o espaço não é ilimitado. Temos que saber adaptar a 

transformação do território às necessidades do Homem. 

A Terra é o derradeiro Lugar Comum. No nosso horizonte de conhecimento, não 

antecipamos a existência de outro. Aos habitantes da Terra sempre foi permitida a utilização 

dos seus recursos, tal como lhes eram disponibilizados, garantindo-se a harmonia entre os 

habitantes e o ecossistema em que se inseriam. 

A Terra tem um prazo de validade, no qual estão contidos os prazos de validade das 

espécies e nestes os dos indivíduos. Cada indivíduo sempre soube usar os recursos à sua 

disposição no pouco tempo que tinha, garantido a sua sobrevivência e a da sua espécie, sem 

nunca colocar em causa a sobrevivência do ecossistema. 

O futuro não existe. Temos que fazer hoje tudo o que estiver ao nosso alcance para receber 

cada novo dia em harmonia com a Terra e garantir a manutenção do seu prazo de validade 

natural.  

O Homem conduziu ao desiquilibrio do ecossistema. Contrariando os pressupostos 

anteriores, o Homem foi capaz de adaptar os mecanismos de funcionamento da Terra que 

estavam ao alcance da sua compreensão e ousou transformar o curso da natureza em 

benefício da sua evolução e expansão. O instinto de sobrevivência individual prevalece 

naturalmente, mas a expansão da espécie humana tem-se vindo a fazer à custa da 

eliminação das outras espécies, quer pela sua destruição directa, quer pela ocupação do seu 

espaço. O equilíbrio do ecossistema foi perturbado, a espécie humana desiquilibrada e os 

efeitos deste processo reflectem-se em todos os indivíduos, sem excepção. 

Temos que reflectir e agir com inteligência sobre o território. Temos hoje os 

conhecimentos suficientes para interpretar o planeta, saber onde intervir, que tipo de 

intervenção fazer e prevenir os seus efeitos. Os mesmos conhecimentos servem para 

determinar onde não devemos intervir. Mesmo sabendo que é um lugar a prazo, temos a 

obrigação de garantir que a Terra mantém o seu carácter de Lugar Sustentável. 
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6. Conclusão 

Escrever uma dissertação é um desafio à focalização e à capacidade de decisão. Como diz 

Italo Calvino, “Oferece-se-nos a possibilidade de dizer tudo, de todos os modos possíveis, e 

temos de chegar a dizer uma coisa, de um modo particular”47. Sobre Começar e Acabar diz 

ainda que “até ao momento anterior àquele em que começamos a escrever, temos à nossa 

disposição o mundo – o que para cada um de nós constitui o mundo, uma soma de 

informações, de experiências, de valores – o mundo dado em bloco, sem um antes nem um 

depois, o mundo como memória individual e como potencialidade implícita.”48 

Foi nesse mundo de possibilidades infinitas que me encontrei ao iniciar este trabalho, 

procurando um ponto de partida sólido, um objecto, um assunto, um começar, a partir do qual 

haveria de desenvolver um discurso lógico e daí extrair uma qualquer conclusão. Parti então 

em busca de um ponto de chegada, uma meta, um destino, um acabar, até ao qual 

encontraria um percurso linear, directo e sem obstáculos. Não tendo encontrado uma origem 

nem um destino, dei por mim a falar na viajem e nos seus viajantes, num percurso onde não 

há um antes nem um depois mas por onde todos passamos e onde a arquitectura e os 

arquitectos têm deixado a sua marca. Uma marca outrora indelével e definida que, com o 

passar dos tempos, se vem tornando efémera e difusa.  

Para as perguntas que lancei no início deste trabalho; Como poderemos caminhar para uma 

ideia comum de Lugar Sustentável? e Pode / deve o arquitecto liderar esse percurso?, não 

tenho respostas definitivas. No entanto, tenho consciência que há um caminho longo a 

percorrer e que o arquitecto não pode ser colocado (muito menos colocar-se) à margem deste 

processo. 

 

Sobre lugares divinos 

Desde que o Homem se afirmou como espécie inteligente, desenvolvendo a capacidade do 

raciocínio e da reflexão, que a procura de respostas para os segredos do mundo e do 

universo lhe inundam o pensamento. Desde então refugiou-se no divino para explicar o 

inexplicável e atingir o inatingível. E aí, a arquitectura ultrapassou a barreira funcional 

deixando de atender às meras necessidades básicas de abrigo e protecção, para se tornar 
                                            
 
 
 
47 CALVINO (2002, p. 149) 
48 Ibidem 
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algo mais transcendente: nasceu o templo, lugar de ligação entre o terreno e o divino. O 

templo grego seria o sustentáculo da arquitectura ocidental e a sua influência far-se-ia sentir 

um pouco por todo o mundo, pela mão de Alexandre Magno e, depois, pela expansão do 

império Romano que fixava cada vez mais a população nas cidades. Mas o declíneo do 

Império Romano trouxe a regressão urbana e o retorno das populações ao meio rural, 

iniciando-se um período de mil anos de medievalismo. 

Durante os dois mil anos que nos levam do período Clássico ao Renascimento, a civilização 

ocidental ocupou o Lugar Divino, com o templo grego e a catedral gótica como grandes 

marcos da sua expressão. Mas o Renascimento iniciaria uma nova era moderna que 

redescobria no clássico a essência de um novo lugar. O lugar do Homem. 

A revalorização das referências culturais da antiguidade clássica ocorre em diversos campos 

de influência da sociedade como a arte ou a literatura, onde Thomas More revisita a 

sociedade utópica de Platão, iniciando um novo caminho em direcção a um humanismo que 

se viria a consolidar por volta do século XVIII. Mas é, provavelmente, na arquitectura que se 

processa a maior transformação. Tendo por base os Dez Livros Sobre a Arquitectura, de 

Vitrúvio, surgia o tratado como sistematização e regra de uma nova arquitectura, alusiva aos 

princípios geradores da arquitectura clássica, mas agora sustentada em sólidos princípios 

matemáticos e geométricos e relacionada com a escala do homem e não com a 

grandiosidade divina. O tratado torna-se regra, a regra faz-se ordem e o arquitecto ganha o 

estatuto de herói pois une ciência e arte ao serviço do homem. 

É neste ponto que a teoria em arquitectura ganha destaque e não se circunscreve aos 

arquitectos, passando a integrar uma discussão abrangente sobre a natureza, o homem e a 

sociedade. A ideia do Lugar Sustentável começa a  ganhar forma através de discursos como 

o de Laugier que, no século XVIII, remete o papel da arquitectura para a questão funcional do 

abrigo, liberta de elementos decorativos desnecessários, aludindo a uma certa pureza 

implícita nos escritos de Vitrúvio.  

Há agora uma inflexão nos cânones clássicos e uma preocupação humanista crescente, com 

a ciência a ganhar destaque face à arte. O purismo gótico reaparece nas palavras e obra de 

Viollet-le-Duc que parece renegar os ideais historicistas em prol de uma natureza fisico-

científica para a arquitectura. A revolução industrial e o domínio da engenharia viriam 

consolidar esta orientação, que mais tarde seria também ela alvo de contestação. O Lugar 

Sustentável estava agora em causa não pela supremacia da ordem divina mas pela mão do 

próprio Homem. 
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Das utopias aos lugares distópicos 

Embora afastadas no tempo, as visões utópicas de Platão (428-348 a.C), Thomas More 

(1478-1535) ou Ebenezer Howard (1850-1928) para a sociedade partiam do princípio comum 

de que seria necessário conceber um mundo igualitário. Esta parece ser uma ideia recorrente 

o que indicia que, neste campo, a humanidade tem falhado desde sempre.  

Ao entrarmos no século XX percebemos que o sentimento perdura. Nunca tantas vozes se 

levantaram, juntas, em defesa de uma mudança urgente. Mas também nunca tantas vozes 

foram tão dissonantes e conflituantes entre si. A crescente urbanização do mundo gerava 

novas necessidades, originadas pela velocidade, pela agitação da cidade e pela máquina. Por 

outro lado, crescia a necessidade de um novo humanismo, de uma nova ligação à terra. 

Novas utopias nasciam e algumas, sem se aperceberem, tornavam-se distopias. A ideia de 

um Lugar Sustentável surgia e logo desaparecia à mesma velocidade que o mundo 

avançava. 

Num mundo metropolitano em ascensão, a arquitectura experimentou uma mudança notável. 

Pela primeira vez, ao fim de dois mil anos, os parâmetros do classicismo não são meramente 

alterados e adaptados às novas necessidades e culturas, mas simplesmente renegados. 

Entrámos num século em que se faz uso do manifesto para fazer valer ideias e ouvir vozes de 

mudança, na política, na arte e na arquitectura.  

Em 1909, Franscesco Marinetti dá o mote com o primeiro manifesto de arte, “Le Futurisme”, 

que evoca o supremo esplendor da velocidade enaltecendo o homem ao volante da máquina 

que é o mundo. Aqui está uma visão manifestamente realista, que responsabiliza o Homem 

pelo destino a dar ao planeta. Mas Marinetti advogava um corte mais profundo, com as 

instituições académicas, com o passado, evocando mesmo a guerra como solução para um 

novo começo. 

Os manifestos de arte e arquitectura sucederam-se e uma nova geração de heróis apareceu 

com o Modernismo. Homens como Walter Gropius, Le Corbusier ou Mies Van der Rohe, que 

viam no funcionalismo e no racionalismo técnicos a solução para a arquitectura e o 

desenvolvimento do mundo e, numa outra visão, homens como Frank Lloyd Wright ou Alvar 

Aalto que interpretavam o modernismo como a oportunidade para ligar o Homem à Terra, 

defendendo uma arquitectura em harmonia com o lugar que ocupa.  

Esta dicotomia entre uma metropolis agarrada a um estilo internacional, sustentada na 

industrialização e uma  smallvile ligada a uma identidade do lugar, marcou a arquitectura da 

primeira metade do século XX que, após a segunda grande guerra, perdeu algo. Como se 
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tivesse surgido uma repentina amnésia colectiva sobre a discussão alargada e o 

entendimento comuns sobre a arquitectura no mundo, lançadas pelo Modernismo. 

Continuaram os manifestos, mas agora menos claros, mais dispersos na intenção, iniciando 

um movimento ondular e sucessivo de acções e palavras que, ora se ligavam ao mundo, ora 

se preocupavam com a mera prática da arquitectura. Philip Johnson procura a essência da 

arquitectura, Buckminster Fuller vê o arquitecto como planificador do mundo, Robert Venturi 

satisfaz-se com uma arquitectura suportada na complexidade e na contradição, Louis Kahn 

regressa ao monumentalismo.  

Outros como Rem Koolhaas, Tadao Ando, Charles Jencks, ou em Portugal Manuel Tainha e 

Álvaro Siza foram, e são-no ainda alguns, artistas-heróis de um tempo em que a arquitectura 

se autonomizou e afastou da discussão pelo Lugar Sustentável.  

Não obstante a importância da sua obra, hoje conhecemos mais arquitectos do que 

movimentos, intenções ou vanguardas capazes de relançar o diálogo.  

 

Os lugares simulados 

Hoje fazemos parte de uma multiplicidade de lugares que reconhecemos mas nem sempre 

sabemos interpretar. São Lugares Simulados de um mesmo lugar físico, que se entrelaçam, 

que interagem, que por vezes se atropelam. Até há bem pouco tempo sabíamos [no mundo 

ocidental] existirem outros mundos, incompreensíveis, longe da nossa vista e fora do nosso 

alcance. Mas eles trataram de vir até nós e o dia 11 de Setembro de 2001 assinalou esse 

choque forçado entre mundos, entre universos paralelos. É o multiverso cultural. 

Mas há outros multiversos, tão ou mais confusos do que aquele. Há o multiverso social, o 

multiverso económico, o multiverso político, que influenciam a nossa qualidade de vida, a 

nossa capacidade de prosperar, a nossa oportunidade de viver em democracia ou fora dela. 

E os multiversos são o domínio dos anti-heróis. Estes são protagonistas, mas não 

necessariamente altruístas. São os políticos, os decisores, os líderes espirituais que 

governam os multiversos e quem nós temos que ser capazes de influenciar através da acção 

e da participação conjunta. 
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Dizia Saramago que “o caos é uma ordem por decifrar”49 e, portanto, temos que encontrar a 

chave para decifrar o mundo. Mas para tal é essencial reconhecer a existência destes 

multiversos em que vivemos e perceber que os vivemos todos em simultâneo. 

Se tomarmos a Serpentine Gallery como uma abstracção do mundo e os seus Pavilhões 

meras versões simuladas de um mesmo lugar, então percebemos que o mundo, assim como 

os Kensington Gardens e a cidade de Londres, não deixa de ser reconhecido como “O Lugar” 

em que estamos e que contém os lugares paralelos que experimentamos. É fundamental 

percebermos que, se o Mundo é o contentor de todos os acontecimentos, então é esse que 

temos que preservar, se queremos o Lugar Sustentável. 

 

Caminho para o Lugar Sustentável 

Traçar um caminho para o Lugar Sustentável poderá ser uma tarefa condenada ao fracasso 

se não a tomarmos com as nossas próprias mãos. A verdade é que todos nós somos obreiros 

na sua construção, mas a participação activa numa demanda que provavelmente não terá 

resultados visíveis na nossa geração poderá levar a que nos esquivemos de tamanha 

responsabilidade. 

Nos dias de hoje não nos podemos esconder por detrás das capas da desinformação ou da 

falta de informação; poder-se-ia dizer até que a temos em excesso. Na última década, a 

sociedade da informação, potenciada pela tecnologia, gerou uma sociedade de comunicação 

da qual emergem duas linhas aparentemente antagónicas mas, de facto, convergentes: o 

conhecimento global e a interacção individual. Hoje tudo podemos saber, mas mais do que 

nunca, podemos sabê-lo directamente da fonte.  

Não é necessário muito mais do que senso comum para perceber que o mundo à nossa volta 

está a mudar e que essa mudança, contrariamente ao que por vezes queremos crer, afecta 

cada um de nós, individual e directamente. 

A última década trouxe ao mundo ocidental alguns amargos de boca e países como Portugal 

enfrentam, uma vez mais, o desafio da austeridade. Paradoxalmente, esse duro desafio 

apresenta-nos oportunidades que não podemos ignorar. Os desafios da contenção, da 

                                            
 
 
 
49 José Saramago, O Homem Duplicado. 
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poupança, da racionalização, trazem implícitas oportunidades de reorganização, de 

sistematização, de reflexão. Mas a quem cabe a tarefa de as reconhecer e desenvolver? 

No que respeita à arquitectura cabe-nos a nós, arquitectos e futuros arquitectos, mobilizar e 

orientar esforços individuais para um fim comum: colocar de novo a arquitectura na linha da 

frente para a manutenção do mundo. Se estamos hoje tão próximos das comunidades locais, 

porque delas fazemos parte, porque não começar por dinamizar iniciativas de recuperação e 

reorganização das nossas cidades? Hoje em dia as próprias autoridades governamentais e 

locais proporcionam meios para o fazer, movidas pelo desejo de melhorar as condições de 

vida das suas populações. Deixemos a capa do artista-herói e passemos à acção como 

arquitectos-líderes. 

 

Lugar Divino, Lugar Distópico, Lugar Simulado não são meras versões, mas sim momentos 

de um mesmo Lugar. Como uma cidade que se reinventa, camada sobre camada, ao longo 

do tempo, também estes lugares se foram sobrepondo no espaço físico, cultural e social dos 

anteriores, coexistindo e deixando vestígios da sua passagem. Assente em todos os outros, o 

Lugar Sustentável é mais um lugar que deve “ocupar” a Terra e a mente dos Homens. 

Uma era de tratados, um século de manifestos e uma década de experiências trouxeram-nos 

a este momento de participação onde cada um de nós terá que contribuir activamente para a 

construção do Lugar Sustentável. Com a ajuda do arquitecto-líder, talvez possamos, como 

sugere Zumthor, pelo menos “começar a falar de novo”.  
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