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APRESENTAÇÃO 

 

Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de 

regeneração de espaços públicos 

 

Vera Cristina Ferreira De Sousa 

 

Bucareste apresenta-se nesta dissertação como um laboratório projectual. A 

“bagagem” cultural desta cidade, reflexo de uma dinâmica urbana tradicionalmente 

ligada ao espaço público como Lugar de trocas e, mais recentemente de uma política 

repressiva, é essencial para entender uma certa agorafobia ressentida, originada na 

dificuldade por parte dos seus habitantes na apropriação dos espaços públicos 

urbanos. Estes últimos são alvo de estudo e exploração, sendo elaborada uma 

possível abordagem de um processo de regeneração dos mesmos, tendo em conta a 

participação dos habitantes na reconversão de vazios urbanos em Lugares. Através do 

investimento na dimensão humana num tecido urbano consolidado, obtém-se uma 

dimensão pública imaterial, transcendente aos espaços públicos, que são percebidos 

como muito mais do que mundo sensível, remetendo para o mundo inteligível. Graças 

ao envolvimento directo na construção de um Lugar que lhes pertence, os habitantes 

dão início a um processo, não apenas de regeneração urbana, mas também social. 

 

Palavras-chave: Vazio urbano, Lugar, Dimensão humana, Relatividade cultural, 

Participação social, Regeneração urbana. 

  



 

  



 

PRESENTATION 

 

Bucharest in urban evolution: experimental process of regeneration of 

public spaces.  

 

Vera Cristina Ferreira De Sousa 

 

Bucharest is presented through this thesis as a laboratory-oriented project. The cultural 

inheritance of this city, reflection of an urban dynamic traditionally linked to public 

spaces as trading places and more recently to repressive policy, is essential to 

understand some of the resentful agoraphobia caused by the difficulty its inhabitants 

regarding the appropriation of urban public spaces. The latter are the subject 

of further study and exploration, and a possible approach to a process of their 

regeneration is elaborated, taking into account inhabitant participation when 

redeveloping urban voids into Places. By investing in the human dimension in a 

consolidated urban contexture, an immaterial public dimension is achieved, 

transcending public spaces; perceived to be much more than a sensible world, 

referring to the intelligible world. Thanks to the direct involvement of the residents in the 

construction of a place that belongs to them, alongside course of the urban 

regeneration, a social process is also initiated. 

 

 
Keywords: Urban voids, Urban place, Human dimension, Cultural relativity, Social 

participation, Urban regeneration. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO PESSOAL 

Querida Bucareste, 

Não perdes tempo em apresentações. Corres continuamente, activas-te, preocupas-te, 

e lanças-nos directamente no fluxo. Os carros e a arquitectura são como o 

ritmo do teu coração, não te deixando nenhum momento de descanso. Revelas-te, 

hiperactiva, e com pressa de apanhar o tempo em atraso... Mas saberás correr 

durante muito tempo a este ritmo desenfreado? 

Às vezes, é preciso tempo para curar... Viveste inúmeras operações, algumas feridas 

permanecem abertas e a cicatrização ainda não está completamente feita. Hoje, 

devemos nós operar novamente? Devemos temer a recriação de cicatrizes? Seria se 

calhar vital reabrir umas já existentes, para extrair o que está infectado, e permitir uma 

melhor cicatrização, um melhor assentamento dos tecidos. Entre estas feridas abertas, 

observam-se aquelas deixadas por Ceauşescu entre o tecido velho e o novo, em que 

cada bloco de cimento esconde vazios urbanos. É neles que devemos intervir, nestes 

interstícios. 

Bucareste, queres fazer o luto e enterrar um passado ainda presente, mas o que 

queres acima de tudo, é virares-te para o futuro. A convalescença não se fará sem 

uma pausa, sem que decorra tempo suficiente para que esta aconteça… Suspender 

as operações, colocar um bálsamo nas feridas? Bucareste... Não sentes tu a vontade 

de fazer uma pausa? 

Chegando a esta parcela, escondida por detrás das barras oficiais, a tranquilidade e a 

isolamento são marcantes. O tempo parece parado. Aqui, poderemos regenerar os 

teus tecidos danificados. Mas como? 

1.2. ÂMBITO  

O tema da dissertação foi desenvolvido a propósito da elaboração de um projecto, no 

âmbito do Atelier Arquitectura & Antropologia1, com o objectivo de regeneração urbana 

                                            
1 Atelier frequentado durante o ano lectivo de 2011/2012, no decorrer do Erasmus realizado na Faculté d’ 
Architecture La Cambre-Horta, Bruxelas, Bélgica. Grande parte dos estudos realizados, bem como o 
projecto final apresentado ao Júri, foram em cooperação com uma colega de grupo, Giulia Lorini, Veneza. 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 26 

na cidade de Bucareste, através da conversão de vazios urbanos existentes em 

espaços públicos. A escolha desta abordagem teve origem em inúmeros debates 

sobre a definição de poder, ou poderes, que possam existir dentro de uma cidade (o 

poder político, o poder do espaço arquitectónico, o poder dos utilizadores), e sobre o 

modo destes se materializarem e influenciarem a vivência espacial por parte dos 

habitantes. Teve também como base teórica o estudo antropológico de Bucareste, da 

sua cultura, modos de vida e de habitar o espaço da população em questão, pondo os 

nossos conhecimentos, anteriormente adquiridos da vida urbana em confronto com 

uma nova realidade com a qual nos deparamos. Deste estudo, que decorreu ao longo 

do ano lectivo, com a cooperação entre colegas, de modos variáveis e diversas 

intensidades, tais como viagem ao local, confronto directo e estudo da população, 

contacto e debates com residentes, concluiu-se que os bucarestenses não vivem o 

espaço público como este é vivido na europa ocidental, tendo como referência os 

estudos morfológicos realizados por Robert Krier2 (Krier, 1979) como base de 

comparação entre espaços ditos ocidentais e espaços existentes em Bucareste. Isto é: 

os espaços públicos existentes em Bucareste, nomeadamente praças e parques, 

parecem não ser apropriados e utilizados pelos habitantes do mesmo modo que 

seriam numa cidade europeia, devido a um contexto sociocultural decorrente da 

evolução urbana e histórica da cidade em questão, nomeadamente sucessivas 

invasões e consequentes destruições e imposições sociais. Através do contacto com o 

sítio de intervenção, denota-se mesmo uma certa agorafobia, que põe em causa a 

própria identidade urbana. Consequentemente à justificação da escolha da abordagem 

de regeneração urbana, surge a questão: como regenerar Bucareste através da 

projecção de espaços públicos, assegurando-se que estes serão realmente usados? 

Assim sendo, a definição de um espaço público em Bucareste não deve ser a mesma 

que espaços públicos tais como os conhecemos, e que a sua criação não deve partir 

de uma repetição de “espaços públicos” tais como já existem em Bucareste, 

importados de um modelo europeu ocidental, mas sim de uma nova interpretação 

desses mesmos espaços, tendo em conta o habitar próprio aos Bucarestenses. 

Repensar, revisitar o conceito do que consideramos ser espaço público na cidade, e a 

adaptação ao contexto espacial, social e cultural é fundamental para se poder 

engendrar uma regeneração urbana sustentável em Bucareste. Deste modo, é 

definida a noção de espaço público e de Lugar, tendo como referência a obra de Aldo 

                                            
2 Rob Krier (1938) é um escultor, arquitecto, designer urbano e teorista luxemburguês, que exerceu a 
função de professor de arquitectura na Universidade Tecnológica de Viena, na Áustria. De 1993 a 2010 
trabalhou em parceria com o arquitecto Christoph Kohl, num atelier em Berlim, Alemanha. 
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Rossi3 de 1966, (que toma por objecto de estudo a cidade e os diversos elementos 

que a compõem) para se perceber como estes podem ser concebidos através da 

conferência de uma identidade própria a um sítio e da constituição de uma relação 

entre espaço e utilizador do espaço. 

1.3. METODOLOGIA  

Por decisão do autor, a presente dissertação não segue as normas do novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa.  

A dissertação apresenta uma investigação teórica que se debruça sobre a sociedade 

bucarestense, e como (re) generar espaços públicos relativos à cultura em causa, 

sabendo que a vertente antropológica e sociológica induzem, já à partida, uma 

complexidade e extensão ideológica, que torna impossível a sua apreensão de uma 

forma linear. Isto é, o estudo de supostos grupos sociais, mesmo sendo de abordagem 

directa, difere tendo em conta a relatividade cultural, e a tipificação do ser humano é 

um erro ao qual nos arriscamos, apesar de tentar evitar generalizações redutoras. 

Através de um contacto directo com a cidade e população em causa, graças à 

deslocação no local, é possível obter uma melhor percepção cultural, que trará 

primeiras impressões sobre o contexto urbano e social vivido, principalmente a de que 

“os bucarestenses não experienciam os espaços públicos do mesmo modo que nós, 

ocidentais” e que é vital para a dinâmica urbana desta cidade uma regeneração 

desses mesmos espaços. A corroboração destas primeiras impressões é efectuada 

através de uma pesquisa teórica, que irá reforçar a ideia recebida através da 

explicação do seu “porquê?”. É então feito um estudo mais aprofundado do contexto 

histórico e social, que possa confirmar o que através da percepção sensível já se 

entrevia, mas sobretudo justificá-lo, deixando claro que de diferentes contextos 

históricos se obtêm distintos contextos culturais. Isto é, existe uma influência clara do 

passado sobre as vivências urbanas observadas hoje em dia em Bucareste, e uma 

afirmação clara emerge de vários textos estudados: se a cidade não se tivesse 

submetido a tantas imposições, alterações, mutações, não seria o que é hoje, e o 

mesmo com os os seus habitantes. 

                                            
3 Aldo Rossi (1931-1997) foi um arquitecto e teórico italiano, licenciado em 1959 em arquitectura pela 
Escola Politécnica de Milão. 
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 É formulado o modelo processual que, através do estudo da cultura e do contexto, 

leva à redefinição de um espaço urbano, e de seguida, à aplicação desse mesmo 

processo num vazio urbano existente no tecido de Bucareste, previamente identificado 

(que tipo de vazio urbano, como foi criado, onde se situa), explicando como se pode 

então, partindo de uma ideia geral de regeneração urbana, adaptar a uma situação 

particular. Tendo em conta uma população alvo específica, analisa-se os resultados 

previstos dessa aplicação num âmbito de, não apenas regeneração espacial, mas 

também de geração de atitudes, sustentáveis tanto a curto como a longo prazo, na 

cidade de Bucareste, tendo em atenção a materialização da ideia geral em algo 

concreto, em espaço habitável. Para tal, deve se ter em consideração quais são os 

princípios da sustentabilidade que devem ser seguidos, tendo como modelo uma 

política comunitária para um desenvolvimento sustentável das cidades. Este pode ser 

definido, segundo a Carta de Aalborg4, que defende aspectos importantes que devem 

ser tidos em conta, tais como a construção de uma justiça social, de uma economia 

sustentável, e de um ambiente ecologicamente equilibrado, estando estes três 

componentes interligados.  

Assim, podem citar-se cincos pontos fundamentais reformulados, que estarão directa 

ou indirectamente relacionados com a abordagem projectual de que é tema esta 

dissertação:  

- Na descontextualização da arquitectura moderna, deve-se promover a arquitectura 

sustentável que responde com o intuito de adaptação ao ambiente e valorização do 

potencial local. A inclusão de construído na cidade deve ser feita de acordo com 

critérios ecológico, paisagístico, e inserção num contexto espacio-cultural. 

- Eliminar a utilização do princípio da Tabula Rasa5, que foi usado e abusado várias 

vezes em Bucareste, sendo a origem de muitos dos problemas urbanos observados 

hoje em dia. Qualquer nova intervenção deverá ter sempre em consideração as pré-

existências, e de que modo as irá afectar. 

                                            
4 A Carta de Aalborg (1994) foi o documento base da Campanha Europeia das Cidades e Vilas 
Sustentáveis (CECVS), lançada numa Conferência Europeia realizada em 1994 na cidade Dinamarquesa 
de Aalborg, cujo intuito é incentivar a reflexão sobre a sustentabilidade do ambiente urbano, o intercâmbio 
de experiências, a difusão das melhores práticas ao nível local e o desenvolvimento de recomendações 
que visem influenciar as políticas ao nível da União Europeia e ao nível local. 

5 “[...]Tabula rasa do latim, "folha em branco". Tabula refere-se a uma superfície de pedra para se 
escrever, Rasa, feminino de Rasus, significa apagado, i.e. "em branco." Tabula rasa. Filos. No empirismo 
mais radical, estado de indeterminação completa, de vazio total, que caracteriza a mente antes de 
qualquer experiência. [...] Tábua rasa. S.F. Superfície plana preparada para receber uma inscrição, porém 
onde nada ainda se gravou. Quadro ou tela antes de receber as tintas.” (Ferreira, 1986, p. 762). 
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- Inverter a ideia de zonamento, através da busca pela diversidade funcional e social, 

para conter a segregação sócio espacial e as necessidades crescentes de mobilidade 

e alterações constantes de dinâmicas urbanas.  

- Controlar a extensão dos limites da cidade com a preocupação de conter a 

urbanização, a fim de restringir a crescente utilização do espaço, infra-estrutura e 

energia. Deve-se investir na requalificação de zonas urbanas consolidadas, como por 

exemplo numa área degradada da cidade, e não na expansão desmesurada da área 

construída.  

- Contra a supremacia dos técnicos, apostando numa construção de parceria e 

participativa da cidade. Todos somos cidadãos, e temos direito a investir na nossa 

cidade, e ajudar a tomar decisões que nos afectam diariamente. Devemos por isso 

adquirir o conhecimento necessário para o fazer, e ter acesso aos instrumentos que 

nos permitam fazê-lo. 

Tendo estas condicionantes em mente, o objectivo de qualquer intervenção é que esta 

seja sustentável a todos os níveis, e que seja origem de acções que possam perdurar 

e defender os direitos das gerações futuras. 

1.4. ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA  

Tendo em vista os aspectos observados anteriormente, nomeadamente o âmbito da 

dissertação e a metodologia abordada para tal, o trabalho é organizado em três 

capítulos, que abordando temáticas próprias, estão intimamente relacionados uns com 

os outros, pois cada um é o resultado das observações efectuadas no anterior. Como 

tal, cada capítulo corresponde a uma pergunta, “porquê?”, “como?” e “o quê?”, que 

respectivamente respondem a dúvidas relativamente ao tema da dissertação e à 

interrogação geral sobre “de que modo regenerar Bucareste através da projecção de 

espaços públicos, assegurando-se que estes serão realmente usados”. 

Para se intervir num espaço específico, é necessário primeiramente a compreensão 

do percurso histórico diacrónico da cidade onde este está inserido, revelador do seu 

estado actual, porque só através do entendimento das diversas fases sincrónicas, 

poderemos compreender a realidade actual observada, isto é, a realidade dos vazios 

urbanos existentes, e, até mesmo, a dos espaços públicos que não o são realmente. A 

cidade é fruto de um longo processo de sedimentação, transformação, destruição, ou 
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seja, de uma evolução, por vezes mais “natural”, acompanhando a evolução humana e 

a entrada em novas eras, e por outras “imposta” à sua suposta alteração temporal. O 

seu correcto estudo obriga-nos a entender as suas diversas fases históricas. Deste 

modo, no Capítulo 2, intitulado “Evolução urbana de Bucareste”, apresenta-se um 

estudo da evolução urbana da cidade de Bucareste, da génese dos espaços urbanos 

públicos, das diferentes transformações de que foram alvo, através das diversas 

campanhas urbanas em diferentes fases temporais. Estas campanhas, sem se tomar 

qualquer partido político ou ideológico, foram origem de cicatrizes e estigmas no tecido 

urbano da cidade, pois não tiveram em conta a história, nem o contexto urbano, social 

e económico, provocando rupturas, vazios urbanos, estando estes escondidos por trás 

da parte oficial da cidade mas também presentes em todo o lado, sem serem à 

primeira vista identificados como tais. No seguimento desta afirmação, convém 

explicar no que consiste a cidade “oficial” referida, e no que consiste o oposto, a 

cidade “não oficial / os espaços dissidentes”, resultantes das campanhas urbanísticas 

sofridas. Como é que as duas realidades coexistem, ou não? E quais são as 

consequências a nível urbano, mas também humano, da criação destes espaços, 

destes vazios urbanos? E como estes são constituídos? Este primeiro capítulo 

responde à pergunta formada inicialmente, nomeadamente o “porquê?” da 

necessidade de regeneração de espaços urbanos que persistem numa realidade em 

constante mudança, e que perderam a sua identidade, mas também induz a incertezas 

sobre os espaços urbanos, o seu funcionamento e esse mesmo carácter identitário, 

que serão explicadas no capítulo seguinte. 

O Capítulo 3 trata o “Espaço público urbano”, após a observação do que foi e do que é 

a cidade de Bucareste actualmente. De modo a poder regenerar vazios urbanos em 

espaços públicos, é necessário antes de tudo clarificar a noção do que entendemos 

por espaço, a sua presença e comportamentos antagónicos (Lugares e vazios 

urbanos), e quais os elementos essenciais para fazer de um espaço um Lugar, e 

consequentemente, um Lugar público. Este espaço, de utilização tão peculiar em 

Bucareste, convém definir, pondo em confronto a sua evolução e existência actual 

com os espaços públicos europeus ocidentais. Tendo como referência uma selecção 

de exemplos de séries morfológicas de espaços urbanos, representados sob a forma 

de um ábaco da autoria de Krier, utilizado para a definição de modelos de espaços 

públicos ocidentais, nomeadamente a “praça”, faz-se a comparação com os espaços 

existentes em Bucareste. Percebe-se então que a implementação de modelos de 

espaços públicos de uma realidade cultural para outra, e neste caso a cópia de 
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modelos de praça definidos como ocidentais para uma cidade com origens culturais 

orientais, não resulta de um modo eficaz, se não se tiver em conta a relatividade 

cultural e a adaptação espacial a esta. Consequentemente a esta observação, 

apresentam-se diferentes exemplos de concepção de Lugares públicos, que têm em 

consideração como principal elemento o Homem e a sua relação com o espaço 

urbano. Estes, confinando com diversas realidades culturais em diversos espaços 

urbanos, demonstram a importância da participação social e da apropriação urbana 

por parte dos habitantes para a criação de espaços comunitários que mudam modos 

de viver a cidade. Elabora-se então uma reflexão sobre identidade espacial, e quais os 

elementos a ter em conta, para a adaptação da noção de espaço público a outra 

realidade cultural, como por exemplo, a definição de noção de “dimensão pública” e de 

“dimensão humana”. Essa reflexão responde à pergunta “como?” anteriormente 

referida, especificamente “como regenerar espaços públicos em Bucareste?”, e resulta 

consequentemente numa percepção produtiva de como se pode intervir no âmbito de 

um projecto de regeneração de espaços públicos. Estes elementos multi-dimensionais 

são definidos como catalisadores e geradores de espaço público, que já não é 

entendido como sendo um espaço físico mas sim uma dimensão imaterial, com 

objectivos agregadores e de comunicação entre os indivíduos, criando não só relações 

extra-pessoais, com outras pessoas bem como relações com o espaço em si.  

No último Capítulo “(Re)generar Bucareste”, pretende-se dar resposta à pergunta “o 

quê”, ou, “em quê é que se materializa o processo experimental de regeneração dos 

espaços urbanos em Bucareste?”. Constitui então objecto de estudo o caso do 

quarteirão da Strada Vanatori, um vazio urbano atrás do muro oficial de Ceauşescu, 

envolto por habitações e prédios de escritórios, que tem uma grande potencialidade 

para ser um centro urbano, estabelecendo a ligação entre diversos importantes 

espaços na cidade, mas que no entanto não é aproveitado para tal, sendo um espaço 

marginalizado, ocupado unicamente por um acampamento ilegal de uma população 

pertencente à comunidade cigana. É elaborado o estudo da população alvo do espaço 

onde se pretende intervir, sendo esta população específica de um bairro bucarestense, 

com um contexto espacial, e sociocultural muito próprio. São abordadas as noções de 

aculturação, para se perceber como é que a cultura bucarestense se foi transformando 

ao longo dos tempos através de influências externas a esta, e de relatividade cultural, 

que tem sempre que se ter em conta quando projectamos algo para uma realidade 

que não é a nossa, de modo a não correr o risco de impor algo que a priori nunca se 

iria adaptar. A noção de “percepção produtiva”, anteriormente abordada no Capítulo 2, 
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tem continuidade num contexto de como, através do confronto cultural e espacial, se 

vai produzir algo que é necessário para aquele sítio, para aquelas pessoas, e não 

apenas projectar por projectar, e de que modo se irá materializar. O projecto proposto 

é um modelo de intervenção processual e ganha forma através das necessidades 

observadas na deslocação ao local e estudo espácio-social, e do modo de acção 

considerado para obter os objectivos desejados, isto é, uma regeneração urbana, 

originada por um processo de participação social com diferentes tempos e 

intensidades de intervenção, que soluciona a curto e longo prazo os diferentes 

problemas observados. 
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2. EVOLUÇÃO URBANA DE BUCARESTE 

Si sur Bucarest n’avaient pas cent fois passé et repassé le sabre, le feu, l’eau, les 

tremblements de terre, les Turcs, les Tatares, les Hongrois, les Russes et les 

Autrichiens, et surtout les mauvais princes […], cette capitale n’aurait rien à envier à 

Vienne ou à Berlin. (Ghica
6
 apud Rufat, 2008, p. 01).

7
 

A compreensão do percurso histórico de Bucareste, tal como foi referido na parte 

introdutória, permite revelar o estado actual da cidade, percebendo as suas diversas 

camadas de formação, destruição, reconstrução, transformação, que fazem dela o que 

ela é hoje. Estas reflectem-se através a existência de diferentes fases de 

transformação urbana, referentes às várias fases históricas sofridas pela cidade, 

devido a conflitos, ocupações militares, incêndios, terramotos, inundações e 

operações urbanísticas de grandes dimensões.  

 
Ilustração 1 – Esquisso representativo das diferentes camadas históricas da cidade de Bucareste, e da emergência dissidente de 
algumas nos tempos actuais. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Cada catástrofe (natural ou imposta pela mão do Homem) foi pretexto de Tabula Rasa 

para reconstruções, fazendo de Bucareste uma cidade traumatizada, pois estas 

impunham uma ruptura em relação às experiências ou concepções anteriores. Os 

trabalhos de modernização foram realizados a diversos momentos (a modernização 

dissimulada e activa entre 1831 e 1952, a modernização ditada entre 1952 e 1989), 

calcando-se sobre outros sistemas pré-existentes (tradicional/ vernacular, Haussman, 

entre duas guerras, comunismo, capitalismo) criando assim diferentes estratos 

                                            
6 Ion Ghica (1816 -1896) foi uma personalidade marcante romena da segunda metade do século XIX, 
académico, engenheiro, economista, escritor, diplomata, matemático, homem politico e pedagogo, 
primeiro ministro da Roménia, duas vezes (respectivamente entre 1866 e 1867, e entre 1870 e 1871), 
presidente da Academia Romena, quatro vezes (1876–1882, 1884–1887, 1890–1893, 1894–1895). 

7 Se sobre Bucareste não tivessem passado e repassado cem vezes a espada, o fogo, a água, os 
terramotos, os Turcos, os Tártaros, os Húngaros, os Russos e os Austríacos, e especialmente os maus 
príncipes [...], esta capital não teria nada a invejar a Viena ou a Berlim. (Tradução nossa) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roumanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1866
http://fr.wikipedia.org/wiki/1867
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/1871
http://fr.wikipedia.org/wiki/1876
http://fr.wikipedia.org/wiki/1882
http://fr.wikipedia.org/wiki/1884
http://fr.wikipedia.org/wiki/1887
http://fr.wikipedia.org/wiki/1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/1893
http://fr.wikipedia.org/wiki/1894
http://fr.wikipedia.org/wiki/1895
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urbanos. Destaca-se como maior exemplo, e mais recente, a reconstrução do centro 

cívico, na sequência do sismo de 1977, sobre um dos últimos centros históricos de 

Bucareste. Este eclectismo exagerado impede uma leitura clara da cidade, apagando 

a sua coerência histórica. Cada estrato esconde parcialmente os tecidos anteriores, 

entre os quais não existe nenhuma articulação. A sua observação e exploração dão a 

possibilidade de criar pontes entre os séculos, e permitem a percepção do todo, do 

que é Bucareste hoje, e como podemos intervir como arquitectos para o amanhã, de 

modo a que os mesmos erros não sejam repetidos, possibilitando uma mediação entre 

passado, presente e futuro.  

2.1. GÉNESE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM BUCARESTE 

Desde os primórdios das civilizações mais antigas, podemos notar a forte ligação, 

íntima e particular, entre os poderes político, cultural, religioso, financeiro, e a 

construção de espaços. A Arquitectura possui a capacidade de fazer ressoar nela a 

História, e a História, esta, é muitas vezes contada através do estudo da Arquitectura, 

que reflecte nela a manifestação cultural da humanidade. Uma praça, espaço 

construído de carácter urbano público por excelência, permite a aglomeração e 

reunião de um extenso número de indivíduos partilhando interesses em comum, e a 

sua arquitectura está geralmente associada a um certo tipo de autoridade, seja o 

religioso com uma igreja (os degraus da igreja que dão para o espaço público, para 

onde em inúmeras vezes o público se expande durante a celebração de cerimónias 

quando já não há espaço no interior, por exemplo), seja o mercantil (pois muitas das 

actuais praças na europa foram outrora lugares de comércio e de grandes trocas 

económicas e culturais, como feiras e mercados), seja a um outro poder administrativo 

público (como o caso de parlamentos, prefeituras, entre outros). No entanto, o espaço 

urbano bucarestense não foi inicialmente definido por referência a uma lógica de 

relações geométricas que ligam cada edifício aos espaços circundantes. O próprio 

termo “ Piata “, em Romeno, ao invés de se traduzir literalmente para praça, significa 

“lugar” e, ao mesmo tempo “mercado”. Este duplo significado de "espaço-mercado" 

remete para a questão de qual é a verdadeira identidade destes espaços públicos, 

onde estão realmente, como é que eles surgiram e se relacionam com o tecido urbano 

envolvente. É necessário retraçar a origem desses espaços e devolver espaço e 

significado aos seus traços, à memória colectiva que os bucarestenses têm deles. Isto 

é, como devolver lugar a um espaço público, proposto para os habitantes de 

Bucareste, de acordo com a memória e identificação de espaço para eles. 
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A região Romania8 foi alvo de colonização por parte do império bizantino, que, no final 

do século XI, recebeu da comuna de Veneza concessões territoriais com privilégios 

comerciais, adquirindo-os e gerindo o território urbano de acordo com o modelo 

veneziano. Os bairros que eram gerados tinham como modelo os dos confinium 

venezianos, isto é, recriavam os limites espaciais dos modelos urbanos do império 

romano. Nas cidades principais, remodeladas ou fundadas pelos Gregos, e 

posteriormente ocupadas e modificadas pelos Romanos, os princípios de planificação 

consistiam numa quadra regular que definia as vias e o parcelamento, mas também 

uma hierarquia de vias (David, 2002, p. 221). Espaços eram reservados como praças 

ou para os equipamentos públicos necessários à vida da comunidade, fontes, teatros, 

anfiteatros, forums, armazéns, loggie, cisternas, fornos, moinhos, banhos, unidades de 

pesos e medidas próprias, de acordo com os privilégios do Pactum Warmundi9, 

desenvolvidos à volta da igreja e da sua praça respectiva, como é o caso da cidade de 

Constantinopla (Concina, 1997, p. 80-82), actualmente Istambul na Turquia, que serviu 

de modelo propulsionador. A organização desta cidade no início do período Bizantino 

seguia uma subdivisão do espaço em quatorze districtos urbanos, denominados de 

regiones. Os seus limites seguiam esquematicamente os eixos da rede viária, 

nomeadamente da Mese10, a cardo maximus da cidade e dos vários cardines11. A nível 

de planeamento urbano, denota-se a disposição linear de fora ao longo da Mese, 

espaços públicos abertos que faziam parte da função cultural da cidade, sempre 

relacionados com monumentos importantes. Eram morfologicamente definidos por 

praças fechadas com pórticos e entradas monumentais, e constituíam os pontos focais 

da administração da cidade, sendo o Locus do seu poder o forum Augustaion, um 

espaço enclausurado ao ar livre, de acesso restricto, situado ao sul da principal igreja 

(Ecclesia Magna) Hagia Sophia. De forma circular e envolto de pórticos, era o centro 

por excelência de Constantinopla. (Drakoulis, 2012, p. 176). Denota-se então a 

                                            
8 O termo não expressa uma realidade geográfica definida, e faz alusão à actual área da Bulgária e da 
Roménia, na época sob a ocupação do império romano oriental. Está ligado à memória de uma presença 
romana, sendo que o poder imperial continuou a existir no Oriente, reforçado pelas tradições ecumenistas 
herdadas da Roma antiga, perdurando o termo mesmo além das invasões turcas (1453). (Encyclopaedia 
universalus, 2013).  

9 Pactum Warmundi - Tratado de aliança assinado entre Jerusalém e Veneza em Fevereiro de 1124, 
concedendo privilégios aos venezianos em troca de ajuda militar, em cada cidade controlada pelo Rei de 
Jerusalém. (Tafel, G. L. F. e Thomas, G. M., Archivio di Stato di Venezia, 1856–57, p. 390-394). 

10 Rua principal da cidade de Constantinopla, que significa literalmente “rua do meio”, indicando a 
centralidade desta rua em relação à cidade, com uma orientação noroeste-sudeste. Todas as ruas que 
irradiavam-se dela formavam um padrão relativamente ortogonal, sendo que a Mese era também o centro 
económico e social da cidade. (Kazhdan, 1991) 

11 Artérias secundárias, sendo algumas projectadas formando 90º com a Mese, e outras cuja orientação 
ajustada de acordo com o terreno.  
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importância da presença da religião, não apenas para o planeamento urbano da 

cidade, mas também para a sua organização funcional a nível das diversas regiões. 

These urban districts were governed by a hierarchical body of civil servants, which were 

responsible for the social cohesion, the internal security and the network maintenance 

of the area. They are presented as quasi self sustained communities, each one with 

their productive potentialities, but the fact that to each regio corresponded a church, 

permits to formulate the hypothesis than an underlying unifying element was also of 

religious nature. (Drakoulis, 2012, p. 181) 

 
A religião católica é representada em cada região, marcando a transição para as 

escolhas ideológicas no início do período bizantino. Em outras colónias venezianas na 

região da Romania, “os mosteiros e as igrejas eram os depositários dos pesos e das 

medidas, pois eram o coração dos bairros, e garantiam simbolicamente um comércio 

honesto” (Concina, 1997, p. 70). É esta característica que Bucareste herdou de 

Constantinopla, pois em termos de organização morfológica, as igrejas também eram 

o centro dos vários bairros que se desenvolveram, e que serão explicados 

posteriormente na presente dissertação. 

Encontrando-se na mesma região da Romania, “as razões da fundação de Bucareste 

não aparecem claramente à primeira vista” (Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 213), 

como citam Geneviève Vergez-Tricom e Robert Ficheux na obra Annales de 

Géographie, no capítulo referente a Bucareste. Os autores explicam que duas ilhas, 

Mihai e Radu Voda, isoladas pela dispersão do rio Dâmboviţa em múltiplos braços no 

meio do vale da Valáquia, serviram de quadro à aldeia primitiva, desenvolvendo-se 

posteriormente em Bucareste, como hoje a conhecemos (Ficheux e Vergez-Tricom, 

1927, p. 214). Segundo a lenda, teria sido fundada pelo pastor Bucur, sendo 

denominada como “cidade da alegria”. Apesar da presença do rio, este era não 

navegável, o que fez com que o local fosse considerado como uma etapa de uma das 

muitas estradas das rotas comerciais que atravessavam o vale da Valáquia, sem uma 

importância especial, e não chegando a ser colonizada pelo império romano oriental. 

Podemos observar no mapa apresentado na ilustração 2 as principais rotas comerciais 

do século XV, que excluíam Bucareste dos seus múltiplos destinos, em comparação 

com as principais rotas comerciais entre o século XV e XIX, das quais a cidade já se 

identificava como um pólo importante.  
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Ilustração 2 - Mapa das principais rotas da região da Romania, antes do século XV e entre o século XV e XIX. (Adaptado a partir de: 

Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 217) 

 
 

Não foi a sua localização, mas sobretudo as circunstâncias políticas que a tornaram no 

que ela é hoje (Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 216). A ilha de Mihai Voda, 

(ocupada hoje em dia pela metrópole e o parlamento), era mais vasta do que a ilha de 

Radu Voda, e mais isolada e defensível no vale, sendo o sítio predilecto para a 

construção de uma cidadela Castrum Dâmbovitei. A sua existência é mencionada em 

documentos desde 1364, sendo que no século XV e XVI, só ainda existia esta 

cidadela primitiva com, sobre a margem esquerda e direita do rio, algumas aldeias 

raramente mencionadas. Foi nas suas proximidades que se estabeleceu uma primeira 

zona de mercado, o seu núcleo urbano original, como se pode observar na ilustração 

3, que se situava fora da área de enchentes do rio Dâmboviţa, zona de inundações, e 

no cruzamento das rotas comerciais da altura É nessa localização onde actualmente 

se encontram os velhos faubourg, ponto de partida da cidade e centro vital da 

Bucareste moderna. No entanto a cidade ficava sempre fora das rotas comerciais mais 
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importantes, que passavam mais a norte, dirigindo-se para os portos genoveses e 

venezianos (Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 217). 

 

 
 

Ilustração 3 - Mapa com localização da área das primeiras fixações urbanas no vale da Dâmboviţa, graças aos mercados estabelecidos 
nas rotas comerciais. (Adaptado a partir de: Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 215) 

 
Como “cidade”, Bucareste é mencionada pela primeira vez em 1459, pouco depois da 

queda de império bizantino e conquista de Constantinopla pelos Turcos em 1453, 

como mercado fortificado no encruzamento das grandes rotas comerciais entre 

Târgoviste, então capital da Valáquia, Brasov em Transilvânia, e o porto de San-

Giorgio fundado pelos genoveses sobre o Danúbio, fazendo a ligação entre o Oriente 

e o Ocidente. "Ponto de encontro entre comerciantes turcos, gregos e judeus 

húngaros, o mercado era também um centro de intrigas políticas com Constantinopla" 

(Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 218) e, rapidamente, desenvolveu-se e adquiriu ao 

longo do tempo as vantagens necessárias. O século XVIII foi uma era de grande 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgovi%C8%99te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Principaut%C3%A9_de_Transylvanie_%28XIe_si%C3%A8cle-1711%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_G%C3%AAnes
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prosperidade comercial. A afluência de riquezas trouxe uma nova extensão da cidade, 

sem direcções bem definidas, e um surpreendente aumento demográfico, abrindo 

negócios com a cidade de Constantinopla e recebendo influências desta na sua 

estruturação urbana e tipologia (edifícios religiosos com plantas em cruz grega), sem 

no entanto perder o seu carácter rural de “grande aldeia”, carácter esse que se 

prolongará até ao século XIX (Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 219).  

Após o que tinha sido um desenvolvimento rápido da cidade-mercado, o comércio 

passou progressivamente para mãos estrangeiras, havendo uma mutação importante 

no destino da vila valáquia, com a ocupação do principado pelos Otomanos, marcando 

o começo do período fanariota12 (Racolta, 2010, p. 24). Os camponeses que aí se 

tinham instalado anteriormente, trabalhavam com objectivo de abastecer 

Constantinopla e pagar tributos aos comerciantes, e recusando continuar a serem 

tratados como servos, acabaram por emigrar em massa, baixando a densidade 

populacional para 12 habitantes por km2 em 1810. A população, devastada pela 

pobreza e pelas doenças, acusava inquietantes oscilações demográficas. A presença 

dos Otomanos durou de 1714 a 1821 e reflectiu-se na estrutura urbana da cidade. A 

cidade obteve um forte investimento em edifícios religiosos, pois com a queda de 

Constantinopla e sob o poder da invasão turca, os principados romenos tinham-se 

tornado uma terra de refúgio para o clero ortodoxo bizantino. Bucareste foi a cidade 

que, por detrás da linha de defesa do Cristianismo, o Danúbio, se tornou um 

importante centro espiritual dos ortodoxos (Racolta, 2010, p. 24). A nova vocação 

espiritual da cidade influenciou a malha do seu tecido urbano. O princípio da 

organização territorial durante este período fanariota foi o da unidade paroquial. A 

expressão simbólica e morfológica destas unidades na estrutura urbana era 

representada pela presença de igrejas. A concentração de casas em torno destas, 

como numa aldeia, determinaram um crescimento urbano em círculos radio 

concêntricos caracterizados pela adição, numa organização territorial descontínua, 

resultante num edificado denso nos círculos mais próximos do centro, e um edificado 

dispare, escasso, quando se afasta para a periferia, continuando o tecido 

bucarestense a possuir mais um ar rural do que citadino. O centro apresentava uma 

série de pequenas ruas estreitas e sinuosas, pontilhadas de espaços abertos, 

                                            
12 Os Fanariotas eram membros de ricas famílias oriundas do bairro grego Fanar em Constantinopla, e 
que exerciam funções importantes na administração otomana nos séculos XVII e XVIII. Entre os anos de 
1711-1716 e 1824, vários Fanariotas foram nomeados de hospodar (mestres ou senhores) nos 
principados do Danúbio (Moldavia e Valáquia), sendo que este período é denominado de época fanariota 
na história da Roménia.  
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agrupadas em volta do mercado interior, com um desenvolvimento similar às cidades 

orientais do Mediterrâneo. Em 1760, só existiam à volta lojas, pequenos ateliers, 

edificações apertadas. Não estando o seu crescimento estruturado ou contido por 

fortificações, como era o caso da maior parte das cidades ocidentais (pode dar-se até 

como exemplo a cidade de Lisboa, com as suas duas muralhas envolventes), 

sucedeu-se uma expansão incontrolável e orgânica (Racolta, 2010, p. 24), 

determinada unicamente pelo desenvolvimento das “mahala”13, subúrbios que 

cresceram um pouco ao acaso, dispersos para além do centro, formados pela 

tendência que as habitações tinham a agrupar-se à volta de uma edificação de 

carácter mais importante, como os mosteiros e as igrejas, herança da organização 

tipológica de Constantinopla (a igreja com uma praça envolvente, e as habitações ao 

redor). A evolução cronológica e morfológica está exemplificada na sequência de 

imagens apresentada a seguir. 

 

                                            
13 “Entre meados de 1500 e 1830, o termo mahala, d’origem turca, designava um bairro, quer este fosse 
periférico ou central (…). O Bucareste ocidentalizado continuou a ser circundado de largos faubourgs, 
com um modo de vida quase rural, aos quais foram aplicados indistintamente a denominação de mahala. 
Desde então, a mahala evoca periferia, os seus habitantes e comportamentos, em oposição ao centro 
modernizado.” (Majuru, 2003, p. 8). (Tradução nossa) 
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Ilustração 4 – Representação gráfica da evolução urbana de Bucareste em torno de núcleos religiosos. (Ilustração nossa, 2013)  
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A partir da construção de edifícios religiosos (na maioria seguindo o modelo ortodoxo 

de planta em cruz grega) ao longo das rotas comerciais existentes (ponto 1 e 2 da 

ilustração 4), seguiu-se a formação de um espaço exterior envolvente, de cariz 

semipúblico, confinado às funções religiosas (ponto 3 da ilustração 4). Este espaço, 

materializado pela complementaridade da igreja com mais edifícios monásticos, 

incentivava a ligação do sítio a outros pontos da cidade através da criação de mais 

trajectos entre eles (ponto 4 da ilustração 4). Estes núcleos expandiram-se então, de 

um modo radio concêntrico não estruturado geometricamente, através da proliferação 

pontual de edifícios de habitação e comércio à sua volta (ponto 5 da ilustração 4), 

resultando por sua vez na criação de uma rede viária secundária, uma vez que as 

casas tinham sido construídas em todo o espaço disponível à volta da sua praça 

central, fornecendo uma estrutura para a distribuição de território e acesso aos lotes 

individuais (ponto 6 da ilustração 4). 

Até ao período de 1850-1860, as guerras, as revoluções e as epidemias travaram o 

desenvolvimento normal da região e da sua população, cuja transformação e 

melhoramento dependeram de dois grandes factores decisivos: primeiramente a 

recolonização da região de Bucareste, graças a um movimento de imigração em 

massa de cristãos que fugiam dos turcos e foram atraídos pelos apelos dos nobres 

valáquios que tentavam revalorizar a região (Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 221), 

durando este até 1850; outro factor foi o “Tratado de Adrianópolis” 14 em 1829, cuja 

assinatura foi um ponto de partida de consequências económicas incalculáveis, 

fazendo com que Bucareste fosse incluída nas rotas dos caminhos-de-ferro, contra 

qualquer expectativa lógica de o fazer, pois na altura tinha deixado de fazer parte das 

rotas comerciais, desviadas mais a norte, nomeadamente a linha de Constantinopla, 

que passava por Belgrado e Sofia. Isto devido ao seu contexto de desenvolvimento 

rural, tirando partido dos vales e das suas plantações, e também pelo facto de se 

situar a 80km de uma vasta região petrolífera. A cidade assumiu naturalmente o papel 

de administração financeira de um país que em breve se tornaria independente 

(Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 222). 

Resumindo, Bucareste cresceu regularmente em torno do seu núcleo medieval, 

adicionando sucessivas camadas urbanas muito diversificadas, nas quais se pode 

                                            
14 “O Tratado de Adrianópolis” foi um tratado de paz firmado em 14 de Setembro de 1829 pelo qual se 
poria fim à guerra entre Rússia e Turquia, originada pela intervenção da Rússia, Grã-Bretanha e França 
na Guerra da Independência Grega. 

http://pt.finanzalarm.com/details/R%C3%BAssia.html
http://pt.finanzalarm.com/details/Turquia.html
http://pt.finanzalarm.com/details/R%C3%BAssia.html
http://pt.finanzalarm.com/details/Gr%C3%A3-Bretanha.html
http://pt.finanzalarm.com/details/Fran%C3%A7a.html
http://pt.finanzalarm.com/details/Guerra_da_Independ%C3%AAncia_Grega.html
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discernir quatro momentos que marcaram, cronologicamente, a especificidade dos 

tecidos de Bucareste: do século XV ao século XVII, Bucareste foi um principado 

medieval, no século XVIII, uma cidade Fanariota com o desenvolvimento das suas 

rotas comerciais, transformando-se no século XIX numa cidade moderna, e, mais 

tarde, durante a segunda metade do século XX, conhecerá então o seu período de 

administração comunista. Estes quatro momentos podem ser observados na ilustração 

5, que apresenta sinteticamente extensões urbanas com datas correspondentes aos 

períodos citados. 

 
Ilustração 5 - Crescimento do perímetro e evolução urbana de Bucareste desde o século XVI até 1927 graças ao desenvolvimento das 
rotas comerciais na região. (Adaptado a partir de: Ficheux e Vergez-Tricom, 1927, p. 215). 
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Ilustração 6 - Planta que mostra a situação do edificado em 1846, com destaque para a disposição das igrejas, as vias mais visíveis na 
morfologia, e o curso do Rio Dâmboviţa na altura. (Adaptação de URBAN PLAN, 2007) 

 

A planta apresentada na ilustração 6 mostra a situação do edificado em 1846 da 

cidade de Bucareste, antes de esta se tornar a capital oficial das Províncias Unidas 

(Valáquia e Moldávia) em 1859, em 1881 do Reino da Roménia15, mantendo a 

estrutura policêntrica de formação. A área de maior densidade constitui o centro 

histórico. Os pontos indicados a vermelho sinalizam a localização das igrejas 

ortodoxas, estes edifícios fundadores do território urbano que pontuam a totalidade da 

planimetria da cidade, à volta das quais se tinham formado espaços públicos 

marcados pela presença do poder religioso, relacionados com a vida religiosa mas 

também com a vida comunitária em geral, tomando como modelo os bairros de 

Constantinopla, não introduzindo uma malha, mas sim intervenções urbanas cirúrgicas 

pontuais. Cada igreja funcionava como um centro aglomerador da população, 

transformando-se em um elemento criador e propagador da vida urbana. Este espaço 

                                            
15 Em 1918 é proclamado o Estado Romeno unitário, oficializada com o tratado de Trianon em 1920. 
(Iordan, 2002) 
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urbano pode aqui ser considerado como um espaço estriado, de acordo com as 

reflexões espaciais teóricas realizadas por Gilles Deleuze e Félix Guattari16. Estes 

últimos dualizam o espaço em liso e estriado, sendo numa primeira abordagem, uma 

oposição antagónica. Caracterizam o espaço liso como um espaço nómada, de 

liberdade, opondo o espaço estriado como um espaço sedentário e ligado ao poder. 

Esta é uma oposição simples, que depois se revela mais complexa devido a infinitos 

aspectos variáveis, modelos de abordagem, de relacionamento, passagens e misturas 

entre um e outro, o que não impede esta distinção abstracta entre ambos. Para o 

propósito do tema nesta dissertação, evocarei apenas alguns excertos que possam 

lançar um olhar mais analítico sobre a formação urbana em geral, e, mais 

especificamente, a de Bucareste. Deleuze e Guattari afirmam que existem elementos 

comuns tanto ao espaço liso como estriado, pontos, linhas, superfícies. No entanto, 

como explicam, “no espaço estriado, as linhas, os trajectos, têm tendência a estar 

subordinados aos pontos”, sendo que a linha existe entre dois pontos. Ora, no espaço 

liso, é precisamente o oposto, “os pontos estão subordinados ao trajecto” (Deleuze e 

Guattari, 1980, p. 597), e aparecem na intersecção de duas linhas. Ambos os espaços 

podem ser utilizados, mas o que distingue a sua utilização, e as viagens neles 

efectuadas (que podem ser físicas ou imaginárias), “não é nem a qualidade objectivas 

do sítio, nem a quantidade mesurável do movimento, […] mas o modo de 

espacialização, a maneira de estar no espaço, de pertencer ao espaço” (Deleuze e 

Guattari, 1980, p. 602). No caso da primeira edificação, presumo, como muitas vezes 

o acontece na construção vernacular, que esta tenha sido erigida num ponto de 

cruzamento de percursos de maior intensidade e concentração populacional, viagens 

de índole nómada, o que define o território não construído como espaço liso. E, como 

foi mencionado anteriormente, o núcleo urbano formado pela igreja age como um 

espaço estriado, podendo ser comparado ao modelo tecnológico proposto na obra 

referenciada. Neste caso, existe uma analogia entre a composição de um tecido, no 

sentido literal da palavra, e a composição de um tecido urbano. 

Un tissu présente en principe un certain nombre de caractères qui permettent de le 

définir comme espace strié. D’abord, il est constitué par deux sortes d’éléments 

parallèles […]. En second lieu, les deux sortes d’éléments n’ont pas la même fonction; 

les uns sont fixes, et les autres mobiles […]. En troisième lieu, un tel espace strié est 

nécessairement délimité, fermé sur un côté au moins […]. Enfin, un tel espace semble 

                                            
16 A obra em questão é o livro “Capitalisme et schizophrénie 2 : Mille plateaux” de 1980, da autoria de 
Gilles Deleuze (1925-1995) e Felix Guattari (1930 -1992), dois filósofos franceses, referenciando o 
Capítulo 14 da obra “1440 – le Lisse et le strié”. 

http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1381
http://www.leseditionsdeminuit.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1521
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bien présenter nécessairement un envers et un endroit. (Deleuze & Guattari, 1980, p 

593) 
17

  

 
Esta comparação permite definir os núcleos urbanos construídos como espaços 

estriados, compostos por diferentes elementos com diferentes funções, tal como a 

igreja (considerada o elemento fixo), sendo o ponto que desencadeia o estriamento do 

espaço à volta (considerado como espaço liso) e que subordina as linhas e os 

trajectos, e as habitações, consideradas o elemento propagante e móvel. Apontam-se 

estes núcleos, como um local onde o liso e o estriado se afrontaram, e onde o estriado 

se estabeleceu progressivamente. As mahala, eram de facto bairros estruturados, 

principalmente, em torno das igrejas, mas também circundando feiras ou poços, todos 

equipamentos precisos para a sobrevivência e o quotidiano da população. A 

construção dos seus edifícios era de carácter rural, sempre alternados de plantações 

ou terrenos baldios, denominados “maidane”18, um espaço liso dentro do espaço 

estriado do bairro (este caracterizado por superfícies que foram fechadas, repartidas, 

seguindo intervalos determinados), com funções variando entre pastagem ou terreno 

para feira. De um ou dois pisos, os edifícios estavam voltados de costas para a rua, 

segundo os critérios orientais.  

                                            
17 Um tecido apresenta em princípio um certo número de caracteres que permitem de defini-lo como 
espaço estriado. Primeiramente, ele é constituído por dois tipos de elementos paralelos […]. 
Segundamente, os dois tipos de elementos não têm a mesma função, uns são fixos, os outros móveis 
[…]. Em terceiro lugar, um tal espaço estriado é necessariamente delimitado, fechado sobre um dos lados 
pelo menos […]. Finalmente, um tal espaço parece bem apresentar necessariamente um lado direito e um 
lado avesso. (Tradução nossa) 

18 Maidane, do turco Meydan, é um terreno baldio, dentro ou no ambiente circundante do espaço 
construído, ele pode ser usado como campo de pastagem, terreno de feira ou de jogo em romeno. Em 
romeno, "deixar o maidane" significa sair das sombras pôr em dia; "bater o maidane" significa vaguear. 
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Ilustração 7 – Esquisso da malha policêntrica bucarestense, tendo como 
diferentes polos as mahala, que se formaram nas rotas de passagem no território, 
e que através do seu crescimento radio-concêntrico, preenchem 
subsequentemente o espaço de reserva entre elas. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Na imagem anterior (ilustração 7) é apresentado um diagrama que representa a 

formação de pontos/ entidades nos percursos vectoriais mais intensificados, que dão 

origem e expansão a uma ocupação extensiva do território. Também representa a 

noção de que Bucareste não era apenas uma mahala, mas uma multiplicidade delas, 

existindo uma ligação entre os vários polos. Bucareste não tem apenas um único 

centro, e isto porque é uma adição de pequenas células iniciais, que se transformaram 

mais tarde em pontos de referência para os futuros centros da cidade (Bran, 2006, p. 

55), existindo um estriamento subsequente do espaço entre elas.  

Il y a une différence flagrante entre Bucarest et les villes occidentales. Un bourg 

occidental a un centre qui associe en général le pouvoir symbolique d’une grande 

cathédrale, d’une mairie et d’une grande place, des éléments qui diffusent leur 

personnalité à la ville entière. La capitale roumaine est différente. C’est une addition de 

petites paroisses construites autour d’églises de petite taille (…). Même les grandes 

ouvertures de la modernité, tel l’axe nord-sud, sont semées de coupoles de petites 

églises, comme un souvenir implicite de la couche byzantine originaire. L’expérience 

orientale est chargée de ses propres mystères. La vie d’une ville orientale se 
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consomme dans des espaces ouverts. Bucarest garde le souvenir de cette structure 

orientale. (Celac
19

 apud Bran, 2006, p. 55)
 20

 

Como tal, o assentamento e expansão da cidade de Bucareste foram se construindo 

através de uma organização policêntrica, que pode ser comparada com a ideia de 

patchwork, estudada por Deleuze e Guattari na sua obra. Um patchwork, como os 

autores definem, é constituído por tantos bocados necessários, uma adição de tecidos 

sucessiva. O espaço analítico deste é considerado liso, “não há um centro; um motivo 

de base que seja composto de um único elemento” (Deleuze e Guattari, 1980, p. 595). 

O conceito referente a esse termo é o da adição e cozimento de bocados de tamanho, 

forma, cor variáveis, jogando com a textura dos tecidos, e é o que aconteceu 

precisamente em Bucareste, onde os diversos centros (espaço estriado), de formação 

espontânea no território (espaço liso), mas baseados numa necessidade real, cuja 

conexão entre si foi feita de uma infinidade de modos, para formar um “manto de 

retalhos” informal, heterogéneo, e, sobretudo, amorfo. Uma acção não simétrica, que, 

por um lado, conquista os espaços lisos entre as mahala de modo a torná-los 

estriados, e por outro, restabelece um espaço liso a partir do estriado, graças à 

riqueza e diversidade de bairros que foram então relacionados. Esta organização 

estrutural (com influência dos modelos de colonização venezianos) ofereceu uma fraca 

resistência a ataques e invasões de outros povos, mas permitiu à cidade de se 

reconstruir facilmente após as destruições periódicas, regenerando-se. Os edifícios 

eram rapidamente reconstruíveis (o componente móvel do tecido urbano fixo), com 

materiais locais, servindo as maidane de espaço de reserva, onde a ideia de intervalo 

e mudança é substância. A multiplicidade de bairros e feiras permitia à cidade, numa 

escala alargada, de sobreviver, mesmo quando uma parte significativa das suas 

mahala tivesse sido destruída. Foi este estilo estrutural oriental, com construções 

baixas e uma relação muito próxima entre produção agrícola, feiras e habitação, que 

                                            
19 Mariana Celac (1935), arquitecta dissidente na época da ditadura, estudou na área de arquitectura na 
Roménia e no Japão depois de se ter formado em matemática na Universidade de Bucareste. Fez 
oposição ao plano de sistematização de Bucareste e das aldeias romenas, iniciado pelo ditador 
Ceauşescu, razão pela qual nos anos 1980 foi exilada para o norte-este da Roménia. Autora de múltiplos 
livros e de estudos especializados publicados em Bucareste e no estrangeiro, interessa-se sobretudo pela 
arquitectura de meios desfavorecidos e da minoridade Rom. É uma das vozes da sociedade romena e da 
Ordem dos arquitectos. 

20 Existe uma diferença flagrante entre Bucareste e as cidades ocidentais. Um bourg ocidental tem um 
centro que associa geralmente o poder simbólico de uma grande catedral, de uma câmara municipal e de 
uma grande praça, elementos difusores da sua personalidade à cidade inteira. A capital romena é 
diferente. É uma adição de pequenas paróquias construídas à volta de igrejas de pequena escala (…). 
Mesmo as grandes aberturas da modernidade, tal como o eixo norte-sul, estão semeadas de cúpulas de 
pequenas igrejas, como uma lembrança implícita da camada bizantina de origem. A experiência oriental 
está carregada dos seus próprios mistérios. A vida de uma cidade oriental consome-se nos espaços 
abertos. Bucareste guarda a lembrança desta estrutura oriental. (Tradução nossa) 
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esteve na origem da criação no final do século XIX da imagem de “aglomerado de 

aldeias” ou da “cidade-aldeia”, num sentido pejorativo. 

Fala – se aqui da cidade como um conjunto constituído por tantos bocados em si 

completos, e que o caracter distintivo de cada cidade, e portanto da estética urbana, é 

a tensão que se criou e se cria entre áreas e elementos e entre as diferentes partes. 

Afirmava além disto que esta cidade, constituída por tantos bocados em si completos, é 

a que melhor permite a liberdade das opções. […] A cidade é vista precisamente 

através das suas partes. (Rossi, 1966, p.17). 

 
Bucareste pode ser ela mesmo interpretada como uma gigantesca mahala, onde 

fragmentos isolados de organização tentam impor-se sob forma de avenidas, praças. 

O resto, os fragmentos dissidentes, seguem o seu desenvolvimento ao abrigo das 

autoridades, de forma anárquica (Cantacuzino, 1933, p. 56), confirmando-se aqui o 

conceito do Rossi, que refere-se à cidade como um conjunto que se forma pela adição 

e justaposição de diversos bocados, que constituem em si a individualidade 

característica dos aglomerados urbanos, bem como a ideia de uma cidade patchwork. 

Pode também ser interpretada como um “organismo gigantesco, cujo edificado, ruas, 

redes eléctricas e de canalização, reproduzem a anatomia e fisiologia humana. A 

cidade antropomórfica digere ao mesmo tempo experiências vividas e culturais” 

(Vanci-Roman, 1988, p. 22). 

Hoje em dia, Bucareste apresenta apenas alguns monumentos anteriores ao século 

XIX, pequenas igrejas que perduram e foram restauradas ao longo dos tempos, pois a 

cidade foi alvo de uma longa série de crises que a colocaram numa situação de 

perpétua reconstrução. Desde sempre, ciclos de destruição marcaram e modificaram 

profundamente a imagem da capital, além de que Constantinopla tinha entretando 

deixado de servir de modelo morfológico urbano, e que outras referências guiaram as 

reconstruções (Rufat, 2008, p. 01), nomeadamente as vivências urbanas de origem 

àrabe. Apesar da sua formação original, desde o seu recente estatuto de capital, 

Bucareste procurou passar de uma estrutura policêntrica, própria dela mesma, a uma 

estrutura monocêntrica, própria do sistema ocidental. As autoridades sempre tentaram 

transformá-la numa “montra da modernidade”, acreditando-se que a cidade tradicional, 

identificada como a má cidade, tinha de desaparecer, a proveito de uma nova e melhor 

cidade, resistente, moderna. No entanto, “apesar da convicção de que a nova 

Bucareste deveria ser construída sobre as ruínas das mahala […] estas perduraram 

[…] ainda mais teimosas, opondo-se às temporadas civilizadoras.” (Iorga, 1904, p. 98-
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100). A cidade contemporânea construiu-se em cima da cidade "oriental", feita de 

caravançarais21, mosteiros e mahala, mas os seus traçados continuam a existir, pois 

resistiram e adaptaram-se aos ciclos de destruição. Como é afirmado por Rossi, “com 

o tempo a cidade cresce sobre si mesma; adquire consciência e memória de si 

própria”. Apesar de que a “cidade esclarece e modifica os motivos do seu próprio 

desenvolvimento”, estando numa constante mutação e procura de nova identidade 

com a qual se relacione, “na sua construção permanecem os motivos originários” 

(Rossi, 1966, p. 31). 

Cidade-mercado por excelência na sua herança histórica e cultural, Bucareste é 

perceptível como sítio de reunião ideal entre o Oriente e o Ocidente, conceito que se 

prolongou desde a sua formação até aos tempos de hoje, como comprovam registos 

escritos por Charles Mouy22, que a descrevem como “uma cidade cujo carácter é a 

justaposição estranha de duas formas opostas da sociedade humana” e “onde o 

Ocidente e oriente se encontram, se misturam de algum modo com uma tranquilidade 

perfeita e sem estarem surpresos da presença um do outro de se encontrar no mesmo 

território”. O mesmo autor descreve que não existe homogeneidade nas suas formas 

exteriores, existindo uma diversidade que produz mesmo uma harmonia singular.  

C’est là précisément la destinée exceptionnelle de ce pays placé sur la lisière de deux 

mondes: c’est son originalité et sa grandeur. Son rôle historique apparaît ainsi à 

première vue: la nécessité de son indépendance est palpable, car on ne peut le 

rattacher ni à l’Occident, ni à l’Orient. Il est entre les deux, et sa vie propre est faite 

d’éléments qui coexistent sans se confondre. Si l’un d’entre eux devenait prédominant 

et absorbait l’autre, la Roumanie perdrait son caractère et abdiquerait sa mission. 

(Mouy, 1879, p. 8)
 23

 

Mouy, autor de Lettres du Bosphore, afirma que é primordial que a Roménia seja 

composta de antíteses devido à sua situação geográfica, e do seu papel providencial, 

que é o de unir no seu território livre as morais extremas do Ocidente que acaba, e do 

Oriente que começa (Mouy, 1879, p. 8). Ao mesmo tempo que registrou influências 

ocidentais, Bucareste manteve certas características das cidades árabe-muçulmanas, 

                                            
21 Grande edifício para hospedagem gratuita de caravanas, onde se reúnem viajantes de vários países. 
(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2012) 

22 Charles de Mouy, nascido em 1834 em Paris, é um diplomata e um literário francês. 

23 É aqui precisamente o destino excepcional deste país, situado na charneira entre dois mundos: é a 
sua originalidade e o seu esplendor. O seu papel histórico aparece assim à primeira vista: a necessidade 
da sua independência é palpável, pois não pode ser vinculada nem ao Ocidente, nem ao oriente. Está 
entre os dois e a sua própria vida é feita de elementos que coexistem sem se confundir. Se um dos dois 
se tornasse predominante e absorvesse o outro, a Roménia perderia o seu carácter e abdicaria da sua 
missão. (Tradução nossa) 
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onde os espaços de sociabilidade e de contactos diversos (quer sejam estes sociais, 

religiosos, comunitários) tornaram-se raros, comprovado pelo reduzido número de 

parques e jardins públicos. Os existentes, como é o caso da Praça Unirii, são 

concepções em grande parte de influências ocidentais. “O espaço público como forma 

aberta, praça, jardim público, boulevard, está ausente do centro das cidades árabe-

muçulmanas ou orientais tradicionais, as medinas” (David, 2002, p. 220). A 

organização do espaço dentro destas é baseado na divisão fundamental entre a esfera 

privada, fechada, de protecção, e uma esfera pública aberta para o mundo. O espaço 

urbano no geral é, portanto, organizado entre residenciais e locais públicos. Estes 

últimos estão principalmente relacionados ao desenvolvimento económico, como 

exemplifica o souk24, espaço público por excelência no interior das cidades árabes. A 

sua génese, nas cidades do médio-oriente, é muito anterior à islamização dessa 

região. Foi através da redução de espaços públicos criados pelo império greco-

romano, que se tornaram obsoletos desde a época bizantina e isto devido à 

implementação do cristianismo na região, que estes se formaram. Consequência do 

desenvolvimento de um outro tipo de cidade, são testemunho de adaptação 

espontânea dos espaços construídos a novas necessidades da sociedade, a novos 

modelos de poder. De um carácter nómada associam-se às ruas das mahala, e 

traduzem-se por um deslocamento e transformação, uma mudança de forma e do 

público, e é possível que “sejam em parte o produto da reactivação de uma morfologia 

urbana e de funcionamentos eclipsados durante vários séculos pelos princípios gregos 

e romanos” (David, 2002, p. 221). Em suma, são unidades tipo-morfológicas urbanas 

ligadas à apropriação e uso específicos de uma determinada cultura, sendo a resposta 

tipo associada ao programa de actividade comercial nas cidades de origem árabe, pois 

decorre da vivência pública destas, existido uma relação intrínseca entre o tipo e a 

forma urbana onde este se insere, nomeadamente a rua. 

 
 

 

                                            
24 Souk - Mercado público de um país árabe; em particular, conjunto de ruas comerciantes (às vezes 
cobertas) onde, em cada uma, os artesões e comerciantes estão agrupados por corporação. Também é 
utilizado para definir um sítio de grande agitação e barulhento, onde rege a desordem e a confusão. 
(Lanely apud CNRTL, 2012). (Tradução nossa) 
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Ilustração 8 - Esquisso ilustrativo das ambiências vividas nos souks de origem 
oriental, com a ocupação das ruas por mercados, com um contacto permanente 
de culturas diferentes. (Ilustração nossa, 2013)  

 

O souk, caracterizado por um conjunto de práticas que se inserem em espaços com 

perspectivas visuais estreitas, canalizando as aberturas, ganha forma num 

emaranhado de ruas sinuosas, muitas vezes cobertas com um véu, em forma de 

catenária, para conservar um ambiente fresco ao abrigo do sol. É um mercado que 

inclui lojas e actividades artesanais que se revelam ligadas ao mesmo tipo de 

produção. São espaços em rede que não são caracterizados pela abertura morfológica 

do espaço, a monumentalidade e por serem palcos do poder, mas sim pela sua 

adequação a práticas e comportamentos dos utentes diários. A rua da mahala é então 

organizada através de souks, micro mercados efémeros, para promover o encontro e o 

comércio, e isto sem qualquer definição por membros de uma comunidade única. Os 

stands, abertos à rua, na verdade, são caracterizados pela escassez ou ausência de 

informações comerciais: nenhuma sinalética, nenhum registo, em relação aos 

produtos vendidos (a troca comercial baseada unicamente na palavra, na negociação), 

mas também quanto à origem do comerciante25.  

Na sua generalidade, o souk é um espaço anónimo, onde só importa o negócio, 

baseando-se unicamente na troca e reciprocidade, permitindo apreender melhor a 

                                            
25 Esta é a "lei do mercado", de acordo com os princípios económicos do Islão. Além disso, a transacção 
de mercado baseado na troca aqui em sentido estrito: é para o cliente para negociar, a fim de alcançar 
um equilíbrio entre a mercadoria e seu preço. Relação de poder entre o primeiro comerciante e o cliente, 
relação de negócio deve levar a uma relação de confiança e de reconhecimento, real ou actuação, em 
uma relação de igualdade. O comércio, portanto, ultrapassa o quadro económico simples, e constitui no 
souk um momento de sociabilidade particular. (Delage, 2004) 
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diversidade da população urbana, e por aí falar também de espaço público. Ao invés 

de criar barreiras, os limites dos stands são muitas vezes passagens progressivas de 

uma esfera a outra, pois como já se disse, a cultura árabe está enraizada na 

consciência dos espaços públicos e privados, e as transições entre um e outro. A 

esfera pública de um espaço não é unicamente determinada pelas suas características 

físicas, mas evolui dentro de uma progressão de curta ou longa duração. Assim, com 

uma flexibilidade e subtileza que nos escapa a nós, Ocidentais, “a loja do souk pode 

ser temporariamente para o comerciante um espaço doméstico, privado, delimitado 

por um enclausuramento visual tão impenetrável como um cofre-forte” (David, 2002, p. 

221), mesmo que seja também um elemento essencial que faz a ligação com o espaço 

mais público, a rua. 

 
 

“[…] A partir daqui desenvolvem-se as relações entre a cidade e o seu território 

geográfico; relações que são realmente analisáveis pelo valor da rua. A rua adquire 

assim uma grande importância no investigação de Poète, visto que a cidade nasce num 

dado lugar, mas é a rua, a estrada, que a mantém viva. Associar o destino da cidade às 

vias de comunicação é pois uma regra de método fundamental.” (Rossi, 1966, p. 64). 

Na Roménia, observa-se que quase todos os edifícios, no final do século XIX, não 

estão vinculados a uma praça ou um largo, como seria de esperar, mas sim a uma rua 

Ilustração 9 – Planta e corte representando a transição entre esfera pública e privada nos souks orientais, através da imposição de 
limites subtis, mas claros, como por exemplo um simples véu em tecido de modo a fazer a separação entre a rua e a loja, que passa de 
um carácter público a um carácter privado. (Ilustração nossa, 2013) 
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ou avenida, pois a população romena, tradicionalmente, não se encontra nas praças, 

mas nas ruas e nos mercados provisórios que nelas são gerados, tomando partido da 

intensidade elevada de passagem dos habitantes nelas. Rossi, na sua obra 

“Arquitectura da Cidade” afirma que “é necessário caracterizá-las [as ruas] segundo a 

natureza das trocas que lá se efectuam, as trocas culturais em paridade com as 

comerciais” (Rossi, 1966, p. 65). Sendo, primeiramente, um espaço de circulação que 

permite acesso às habitações e a espaços de actividades económicas numa cidade, é 

provavelmente o elemento mais estruturante da morfologia de uma cidade, 

assegurando uma leitura mais visível desta e da sua malha. De acordo com José 

Lamas26, a rua, considerada de facto como estruturadora do traçado, corresponde a 

“um dos elementos mais claramente identificáveis tanto na forma de uma cidade como 

no gesto de a projectar”. Assentando num “suporte geográfico preexistente, regula a 

disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da cidade, e 

confunde-se com o gesto criador” (Lamas, 2010, p. 98-100). Lamas chama a atenção 

ainda para o “carácter permanente do traçado, não totalmente modificável, que lhe 

permite resistir às transformações urbanas”. Para o autor, “o traçado estabelece a 

relação mais directa de assentamento entre a cidade e o território”. Lamas indica que 

“a rua ou o traçado relaciona-se directamente com a formação e crescimento da 

cidade de modo hierarquizado, em função da importância funcional da deslocação, do 

percurso e da mobilidade de bens, pessoas e ideias” (Lamas, 2010, p. 100). 

É também um espaço público, contendo os fundamentos da vida social, pois é Lugar 

de encontros, trocas, onde se exerce e se constrói a vida social dos indivíduos e 

comunitária graças às transições de actividades humanas na mesma rede que ela cria 

no território. Em Bucareste pode-se observar esta influência oriental na vivência 

urbana, nomeadamente nas ruas, espaço público privilegiado. 

                                            
26 José Ressano Garcia Lamas (1948-2003) foi Professor Catedrático da Faculdade de Arquitectura, na 
área de Urbanismo. 
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É por excelência o espaço por onde circulam os fluxos da cidade, e por esta razão 

hoje em dia designa-se por “rua” uma “via de circulação”. De acordo com Isaac 

Joseph, “a experiência ordinária de um espaço público nos obriga […] a não dissociar 

espaço de circulação e espaço de comunicação” (Joseph, 1998, p. 53). Este, como é o 

caso da rua, permite então a comunicação, no duplo sentido da acessibilidade e das 

relações interpessoais. Como tal, a rua deve ser percebida no seu contexto construído 

do solo, organizada à escala do utente pedestre; quando ela se torna demasiado 

larga, demasiado imponente, e transforma-se em avenidas, perde o seu nome e a sua 

essência, a sua identidade ligada à dimensão humana. É o que acontece actualmente 

em Bucareste, com a existência de grandes boulevards, ao mesmo tempo que a 

população continua muito ligada ao culto oriental da rua e dos mercados como 

espaços públicos, em contraste com o culto ocidental da praça. Até mesmo os 

edifícios representativos do poder público estão, numa noção geral, situados em 

avenidas ou ruas principais (como é o caso do Tribunal romeno, situado na avenida 

Splaiul Independentei). Apenas as igrejas ortodoxas são geradoras de espaços 

abertos à sua volta, e que poderiam ser utilizados, pois relacionam-se com a vida 

comunitária religiosa da população em geral. Mas nestes, de carácter controlado, 

envoltos por um muro ou grelha, dando lugar a um jardim de carácter privado, com 

uma abertura ou várias aberturas para a rua, a vivência é condicionada, tal como em 

qualquer outro espaço público hoje em dia (herança da ditadura da qual Bucareste foi 

alvo ao longo do século XX), e neste caso em particular, segundo as normas de moral 

Ilustração 10 - Sequência de registos fotográficos que demonstram a apropriação que os habitantes de Bucareste têm da rua, quer seja 
na construção de stands temporários para comércio, ou mesmo construir uma cobertura entre duas ruas de modo a ocupar o espaço 
exterior como uma esplanada. (Ilustração nossa, 2011) 
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e respeito convencionadas pela igreja ortodoxa. Deste modo, observa-se que a vida 

popular não é feita nas supostas praças, pontos modais, monumentais e 

excessivamente ocupadas por viaturas e que servem para distribuir percursos em 

várias direcções, mas sim nas ruas, pequenas e estreitas, de uma dimensão mais 

humana e mais adaptada à cultura da população, onde são geralmente montados 

mercados e feiras temporárias e ilegais. Esta constatação é coerente com o que se 

sabe da história e formação de Bucareste, que recebeu influências estruturais por 

parte do império bizantino, com a formação morfológica seguindo um modelo 

policêntrico onde as igrejas eram instituições importantes, atraindo aglomerações 

urbanas à sua volta; e influências culturais por parte do império turco, relativamente à 

vivência da rua e do mercado, como uma estrutura espontânea, ligando os vários 

polos religiosos. É importante perceber que as igrejas bem como os mercados, e a 

geração de espaços que estes facultam estão intrinsecamente implicadas no 

desenvolvimento da cidade, e no que persiste da Bucareste dos tempos de outrora. 

2.2. AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS – CRIAÇÃO DE CICATRIZES NO 

TECIDO URBANO DE BUCARESTE. 

Lorsque Bucarest devient capitale des Provinces Unies (Valachie et Moldavie en 1859) 

puis du Royaume de Roumanie (1881), ses habitants cherchent à la mesurer à l’aune 

des capitales européennes. Ils témoignent alors de paysages juxtaposant palais et 

huttes, caravansérails et petites églises orthodoxes, au milieu de vignes et de vergers, 

parcourus par des chemins en terre et des terrains vagues, en reprenant les 

descriptions faites par les voyageurs occidentaux. Ces descriptions vont alors 

cristalliser les représentations autour de deux leitmotivs
27

 : la ville "restée entre Orient 

et Occident", la ville qui ressemble à une "juxtaposition de villages". Au moment où le 

jeune royaume cherche à trouver une place dans le concert des nations européennes, 

ces traits de la capitale semblent être autant de "défauts". Pour les expliquer ou les 

excuser, les Roumains et leurs hôtes occidentaux font appel à un « destin tragique » 

fait d’invasions, de catastrophes et de despotes. (Rufat, 2008, p. 01) 
28

  

 

                                            
27 “Leitmotiv” é uma expressão de origem alemã, que tem como significado “frase, ou ideia que volta 
regularmente, de um meio simbólico, num discurso ou em textos escritos”. 

28 Quando Bucareste se tornou a capital das Províncias Unidas (Valáquia e Moldávia em 1859) e do 
Reino da Roménia (1881), os seus habitantes procuraram compará-la com as capitais europeias. 
Testemunham, então, paisagens justapondo cabanas e palácios, caravançarais e pequenas igrejas 
ortodoxas, rodeadas por vinhas e pomares, percorríveis por estradas de terra e terrenos baldios, 
repegando em descrições feitas por viajantes ocidentais. Estas descrições cristalizam as representações 
em torno de dois leitmotiv: Bucareste, a cidade que "permaneceu entre Oriente e Ocidente", e Bucareste, 
a cidade que parece uma "justaposição de aldeias". No momento em que o jovem reino tenta encontrar 
um lugar no meio das nações europeias, esses traços da capital parecem-se demasiado com "defeitos". 
Para explica-lo ou desculpar-se deles, os Romenos e os seus hospedeiros Ocidentais fazem apelo a um 
"trágico destino" de invasões, desastres e déspotas. (Tradução nossa) 
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Hoje em dia, Bucareste é uma cidade em busca da sua dignidade, envergonhada da 

sua representação em redor dos seus leitmotiv, que a comparam a uma “justaposição 

de aldeias”, e não a deixam alcançar o estatuto tão desejado das capitais europeias, 

permanecendo “entre Oriente e Ocidente”. Ao longo dos dois últimos séculos, o 

regresso periódico de invasões (por parte dos Otomanos, dos Austríacos, dos Russos) 

e sucessões de catástrofes (incêndio de 1847, bombardeamentos anglo-americanos 

durante a 2ª guerra mundial, devido à sua relação com a Alemanha Nazi, entre outros) 

foram origem, e sobretudo pretexto, para muitas e distintas campanhas de 

transformação urbana, modificando completamente a sua malha urbana inicial, mas 

principalmente renegando-lhe a sua história, a sua cultura, a sua identidade mesmo. 

Como descreve a arquitecta Dana Harhoiu29, “Só podemos perceber o passado que 

pelas descobertas contemporâneas dos seus vestígios” (Harhoiu, 2001, p. 31). É por 

isso que não existe uma imagem coesa de Bucareste, que sofreu alterações tão 

profundas ao longo da sua história que a marcaram para sempre, apagando o seu 

património. Desde meados do século XIX, houve uma procura constante da sociedade 

Bucarestense à aproximação da Europa ocidental, nomeadamente com a conversão 

da sua estrutura policêntrica numa estrutura monocêntrica. A separação entre o antigo 

e o novo deu-se de um rasgo lento que se arrastou durante os séculos XIX e XX. Após 

cada traumatismo urbanístico, os traços tradicionais da cidade foram afectados, e 

entraram em conflito, nesta cidade em perpétua reconstrução. Na ilustração 11, 

apresenta-se um plano esquemático dos dois últimos períodos de extensão da malha 

de Bucareste, bem como as áreas afectadas por dois acontecimentos distintos, o 

incêndio de 1847, que destruiu quase toda a parte oeste da cidade, partindo do centro 

comercial e histórico de Bucareste e expandindo-se até aos campos periféricos e, 

mais tarde, entre 1980 e 1989, a operação urbanística de Ceauşescu 30, de modo a se 

perceber a dimensão das destruições ocorridas em relação à escala da cidade. 

Também permite observar que a área destruída pelo incêndio não corresponde 

                                            
29 Dana Harhoiu (1951-1992) foi uma romena, arquitecta de profissão, começando os seus estudos em 
1969 na Faculdade de Arquitectura do Instituto Politécnico de Bucareste, e continuando-os na 
Universidade de Arquitectura "Ion Mincu". 

30 Nicolae A. Ceauşescu (1918-1989) desempenhou uma acumulação de funções, aplicadas a todos os 
níveis de autoridade pública: Secretário-Geral do Partido, presidente do Conselho de Estado, Presidente 
do Conselho Supremo de desenvolvimento económico e social, Presidente da Frente Socialista Unificado, 
Presidente do Conselho de Defesa, e, por último, Presidente da República da Roménia, eleito em 1974, 
sendo autor de um programa político de sistematização e de um regime totalitário até 1989, ano em que a 
população se revoltou contra a sua liderança. No dia 25 Dezembro 1989, Nicolae Ceauşescu e a sua 
esposa Elena Petrescu foram considerados culpados de “genocídio” por uma corte de tribunal auto 
proclamada, e foram condenados à morte e de seguida executados. (The Biography Channel website, 
2013) 
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totalmente à área reconstruída na segunda metade do século XIX, tendo sido, como 

foi dito anteriormente, apenas um pretexto para a nova vaga de destruição gerada.  

 
 

Ilustração 11 – Planta esquemática dos dois últimos crescimentos da área urbana de Bucareste, nomeadamente o de 1846 e o de 
1919, com a expansão da periferia da cidade. (Adaptação de Borroczyn, 1846-1847, Sfinţescu, 1919 e Fezi, 2004, apud Rufat, 2011, p. 
13) 

 
No início do século XIX a malha urbana não era densa, consequência do seu 

crescimento tardio, e muitos terrenos estando livres, existia um enorme potencial para 

intensificação, como se pôde observar na ilustração 6 apresentada no subcapítulo 

anterior “Génese dos espaços públicos em Bucareste”, uma planta do edificado 

datando de 1846.“Os Traumatismos e reconstruções”, de acordo com Rufat, “ritmam 

então o futuro de Bucareste […]. A cada reconstrução aparece a mesma preocupação 

desde o século XIX: remediar os “defeitos” da capital” (Rufat, 2008, p. 02). A 

campanha de modernização e expansão (1831-1952) que ocorreu materializou-se em 

vários tipos de acções ao longo do período anteriormente referido, como por exemplo 

a “modernização dissimulada” entre 1831 e 1877/78, a “modernização activa” entre 

1878 e 1921/27 e a “cidade moderna” entre 1921/28 e 1952. Após 1952 deu-se o início 

da “modernização ditada”, com a instauração do Regime soviético internacional. Todos 

estes períodos referentes à campanha de modernização tinham, como explica o autor 

precedentemente citado, duas preocupações recorrentes. Por um lado queria-se 
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urbanizar, queria-se tornar Bucareste cidade, e não apenas aldeia, e, por outro lado, 

queria-se dotá-la de monumentos, e de um centro digno de comparação com as outras 

capitais europeias. Queria-se, sobretudo, deixar de identificá-la através dos seus 

leitmotiv, tema de embaraço para a recente nação que se queria afirmar. Surgiu uma 

vontade de assimilação do modo de vida da civilização ocidental, impondo à cidade 

uma “mudança radical na escrita urbana que se operou então com arquitectos 

formados nas escolas de Paris, com a intenção de conceber uma Bucareste virada 

para o Ocidente, orgulhosa, europeia, monumental” (Racolta, 2010, p. 25). O mito do 

“petit Paris de l’Orient” 31 prolonga-se ainda, mas mais que a referência parisiense, 

existe o desejo de se identificar a uma cidade ocidental. Se os bucarestenses aceitam 

a ideia que a sua capital é um cruzamento entre Ocidente e Oriente, tendem sempre a 

ressaltar, invocando as origens latinas, que Bucareste é primeiramente uma cidade 

europeia (Bran, 2006, p. 55).  

Tomando como modelo de referência Paris, com os seus projectos haussmanianos, a 

capital romena encarregou-se de seguir e imitar o melhor possível, pois as suas ideias 

eram retidas como inovadoras em remodelação de desenho urbano, intervindo num 

tecido antigo fortemente investido. Do mesmo modo, o pensamento de higiene, 

segurança e estética aplicados à renovação parisiense era atraente para a recente 

capital em procura de ascensão, fazendo parte de uma campanha de sedução 

utilizada pelos soberanos para mudar a opinião pública acerca da monarquia (Racolta, 

2010, p. 28).  

[…] la rue Mogosoï
32

, grande artère de la cité, bordée, dans la plus grande partie de 

son parcours, d’hôtels charmants, pareils aux maisons de champagne des riches 

Parisiens à Marnes ou à Ville-d’Avray […]. Au bout de la rue Mogosoï, s’ouvre la 

Chaussée, qui est l’avenue des Champs-Élysées de la capitale de la Roumanie, vaste 

promenade entourée à droite et à gauche de jardins anglais fort agréables […]. Paris en 

grande partie fournit ce luxe fastueux. (Mouy, 1879, p. 13)
 33

 

A irregularidade do tecido medieval e fanariota foi corrigido pela geometria destas 

novas avenidas modernas, a omnipresença das igrejas e a sua verticalidade no 

                                            
31 Bucareste foi apelidada de "Petit Paris" nas obras do planeamento entre guerras devido à sua 
semelhança à capital francesa adquirida através dos edifícios notáveis construídos por arquitectos 
franceses, como o Ateneu, o Palácio CEC, etc. 

32 Podul Mogosoaiei, actual rua Calea Victoriei. 

33 […] a rua Mogosoï, grande artéria da cidade, bordada, na maior parte do seu percurso, de charmosos 
hotéis, iguais às casas de campo de ricos parisienses a Marnes ou a Ville-d’Avray […]. No final da rua 
Mogosoï, abre-se a Chaussée, que é a avenida dos Champs-Élysées da capital da Roménia, ampla 
calçada envolvida à direita e à esquerda de jardins ingleses muito agradáveis […]. Paris em grande parte 
fornece este fastuoso luxo. (Tradução nossa) 
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esquema urbano antigo foi diluída no novo urbanismo. Na ilustração 12 a seguir 

apresenta-se o plano de Bucareste de 1846, antes do grande incêndio de 1847 (e 

situado dentro do período da “modernização dissimulada”, entre 1831 e 1877/78), 

sobreposto ao plano de 1956, ocorrendo quatro anos após o período considerado de 

“cidade moderna”, de modo a fazer uma comparação directa entre as duas malhas.  

 
Ilustração 12 - Planta de sobreposição do plano urbano de 1846 com o de 1956. (Adaptação de URBAN PLAN, 2007) 

 
Resultante da reconstrução após 1847, sob o controlo do Engenheiro-chefe Borroczyn, 

a morfologia do núcleo histórico é praticamente mantida mas pode observar-se a 

densificação urbana resultante do processo de modernização, com uma intensidade 

construtiva elevada, conferindo ortogonalidade aos quarteirões, e uma rectificação e 

regularização do alinhamento das redes viárias, sendo que algumas são aumentadas, 

atribuindo-se uma hierarquia à circulação, com a existência de ruas de diversas 

escalas. É o caso do Bulevardul I.C.Brătianu, e a Callea Vitoria que posteriormente se 

tornarão uns dos eixos Norte-Sul de maior presença da cidade. É de assinalar também 

a correcção do curso do Rio Dâmboviţa, ocorrida no período definido como 

“modernização activa”, tendo as obras sido efectuadas entre 1880 e 1890. De facto, a 

aplicação do plano Borroczyn foi a oportunidade de pôr em prática os regulamentos 

anteriores, nomeadamente o Regulamento Orgânico de 1831, adoptado sob o 
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protectorado russo34. Dois novos regulamentos de 1847 e 1848 retomam as medidas 

de 1831 sobre o alargamento das ruas, a obrigação de construir em tijolo de modo 

degressivo do centro para a periferia, e o afastamento dos ateliers. Apesar das 

destruições do incêndio de 1847 terem tocado a parte oeste, como se pode observar 

na ilustração 11 referente às recentes manchas evolutivas sofridas, é a este do centro 

da cidade que começaram as primeiras obras e que foram realizados os edifícios 

públicos monumentais. As obras de rectificação do curso da Dâmboviţa conduziram a 

uma remodelação da parte de baixo do antigo eixo principal, Calea Victoriei (Dame, 

1907, p. 224-225). Estas obras, que procuravam limitar as inundações provocadas 

pelas cheias do rio, levaram a mais destruições, levando ao longo dos anos 1880 ao 

desmantelamento de três mosteiros e quatro das principais pousadas são destruídas 

para deixar lugar aos edifícios públicos.  

 

 

                                            
34 “O Regulamento Orgânico previa algumas medidas a ter em conta para regular o curso do rio 
Dâmboviţa, mas que não foram aplicados na altura. Toda gente estava convencida que era acto de 
patriotismo violar o Regulamento Orgânico. Este foi queimado em 1848, e a Dâmboviţa continuou a 
inundar os bairros da sua margem direita.“ (Dame, 1907, p. 223-224) 

Ilustração 13 - Planta do plano urbano Bucarestense de 1956. (Adaptação de URBAN PLAN, 2007) 
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Como consequência das campanhas de modernização e expansão urbana, cujos 

objectivos de regularização morfológica foram atingidos, como se pode observar na 

ilustração 13, o perímetro da cidade alterou-se e aumentou (referência à ilustração 

11), tal como a sua demografia. Bucareste passou de 177.646 habitantes em 1879 

para 282.071 habitantes em apenas vinte anos. Devido ao potencial construtivo 

existente, em 1921, foi iniciado o primeiro Plano Director da cidade, da autoria de 

Cincinat Sfinţescu35, seguindo o novo regulamento para loteamento, e abertura de 

ruas, vielas e passagens. Este plano visava a densificação da capital e a contenção da 

sua extensão espacial, através da criação de uma cintura verde. A sua aplicação levou 

à destruição de lotes ilegais e insalubres nos anos 30, mas a câmara finalmente 

recuou face à oposição da população (Ciná, 2005). Em 1932, Sfinţescu manifestou-se 

sobre o estado urbano da cidade:  

Notre capitale a besoin de mesures favorisant la densité et la monumentalité […] il est 

possible de regrouper les différentes administrations et ministères dans un nouveau 

Centre Civique monumental […].(Sfinţescu, 1932 apud Rufat, 2010, p. 15) 
36

 

Com esta declaração, o arquitecto propôs a construção de um novo centro cívico, um 

projecto (composto por dois elementos associados, a Casa do Povo e a Avenida Unirii) 

que necessitava de significantes destruições no lugar que tinha sido escolhido para 

acolhê-lo, e onde foi realmente construído 50 anos depois, a colina Uranus (onde 

estavam situados dois bairros históricos Izvor37 e Dudesti-Vacaresti-Theodor 

Sperantia), um lugar com carácter central, com estabilidade sísmica, e uma topografia 

de cota mais alta que o restante. Porquê um novo centro? Porque a cidade de 

Bucareste nunca tinha tido um realmente, mais sim um tecido determinado pelas suas 

funções centrais. Pela sua morfologia como pela sua construção urbana, esta cidade 

tinha herdado desde as suas origens um princípio de organização espacial similar às 

cidades orientais, como Constantinopla (Harhoiu, 2001, p. 53).  

 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) parou bruscamente o processo de 

modernização da cidade. A cidade estava inacabada e chocava pelos contrastes 

incongruentes existentes, sendo comum ver em estradas principais, ao lado de um 

                                            
35 Cincinat Sfinţescu (1887-1955) é um engenheiro civil romeno autor de diversos planos urbanísticos 
para a cidade de Bucareste. Foi também editor de um jornal romeno intilulado “Urbanismul”. 

36 A nossa capital precisa de medidas que favoreçam a densidade e a monumentalidade […]. É possível 
reagrupar as diferentes administrações e ministérios num novo Centro Cívico monumental […]. (Tradução 
nossa) 

37 Izvor, palavra romena que em português significa “fonte” ou “origem”.  



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 63 

palácio ou um edifício antigo, uma velha loja de dimensões modestas. Foi na sua 

corrida incompleta para a modernidade que Bucareste se envolveu com o 

Comunismo e tornou-se o laboratório de grandes projectos que o regime totalitário 

teria reservado para ela durante a segunda metade do século XX (Racolta, 2010, p. 

31).O início da “modernização ditada” deu-se em 1952 com a instauração do Regime 

soviético internacional, sendo a Roménia proclamada zona de influência soviética 

(Berstein, 1992, p. 155-156). Conduzindo à abdicação do rei, o Estado, de partido 

comunista e sob o governo de Gheorghe Gheorghiu Dej38, agia como actor único, 

havendo tomada de posse da cidade pelo regime, construindo-se com uma 

arquitectura correspondente à arquitectura socialista soviética, uma arquitectura dita 

“totalitária”. O termo totalitarismo é no entanto controverso, ao ponto de perder o seu 

significado a proveito da vulgarização do conceito, de uma realidade muito mais 

complexa que aparenta (Racolta, 2010, p. 32). Como registam os historiadores, a 

maior preocupação dos líderes totalitários era a construção de uma nação que poderia 

ser perpetuada na história, um povo unido por uma ideia, retrabalhando 

psicologicamente o indivíduo numa total abstracção dele mesmo a proveito da 

comunidade, e construindo a ideia de um Estado forte, uma estrutura dirigente 

poderosa, sendo um regime político que permitia ao Estado de tomar controlo de toda 

a sociedade (Racolta, 2010, p. 34). A noção de propriedade privada foi suprimida por 

completo, com o intuito de gerar o bem-comum de todo um povo. A doutrina perseguiu 

com a implementação de um quadro arquitectural conforme às suas ambições, e a 

paisagem urbana foi chamada a adaptar-se à politica de “regeneração” da Roménia 

(Racolta, 2010, p. 59). As encomendas públicas viveram uma verdadeira mutação, 

marcada pela introdução do estilo monumental. Construíram-se cvartals39, de média 

escala, com unidades de habitação independentes e com serviços de proximidade, de 

modo a criar habitação ao êxodo populacional rural que se sentiu, com a 

industrialização da cidade e mecanização da agricultura. Fazendo frente ao modo de 

vida imposto pelo comunismo, houve um investimento na vivência do espaço privado 

da casa, através de reuniões familiares e amicais, que não podiam ser efectuadas no 

exterior. 

                                            
38 Gheorghe Gheorghiu Dej (8 de Novembro de 1901, Bârlad - 19 de Março de 1965, Bucareste), romeno 
de origem de classe trabalhadora, foi chefe da Roménia comunista de 1948 até sua morte, em 1965. 

39 Cvartals - alojamentos colectivos da época soviética. 
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Ilustração 14- Planta e registo fotográfico de um cvartal (anos 1950). (Adaptação de plantas e arquivos fotográficos cedidos pela 
Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Míncu” de Bucareste, 2011) 

 

 
Entre 1960 e 1970 deu-se uma época de "relaxamento". A Roménia socialista tomou a 

decisão de acelerar a industrialização do país, incitando parcerias com países 

europeus Ocidentais, sem no entanto haver uma recepção efectiva em relação aos 

seus valores democráticos. O lado autoritário do regime não era visível, mas existia. O 

estilo do Regime Sovietico deu depois lugar ao Modernismo Nacionalista Oficial. A 

Arquitectura, esta, continuou a assumir o estilo do Modernismo Oficial ( uma 

ocidentalização da mesma interpretada num contexto ditatorial), adoptando os 

princípios de desenvolvimento urbano da Carta de Atenas40. Sofreu uma forte 

impulsão, tendo como consequência a construção intensiva de habitação, 

universidades, edifícios de utilidade pública, praças e avenidas. Sem destruir os 

centros históricos, na maioria dos casos, as construções estabeleceram-se na periferia 

das cidades, muitas vezes adjacentes a um eixo rodoviário importante, não assumindo 

demolições de edifícios existentes. Como exemplo, pode-se citar o bairro Drumul 

Taberei, datando de 1959. Apesar das formas urbanas utilizadas na concepção do 

plano urbano dos bairros serem idênticas e contemporâneas às que o Ocidente 

conhecia, a estrutura, a concepção de apartamentos e a qualidade de construção 

eram de fraca qualidade. (Racolta, 2010, p. 79).  

                                            
40 A Carta de Atenas (1933) é um documento que se apresenta, como o nome indica, sobre o modo de 
carta, e o carácter formal que lhe foi conferido teve como objectivo dar-lhe uma dimensão política, no 
sentido em que este comete-se na organização da sociedade; uma dimensão universal, no sentido em 
que, não confinado às problemáticas de um sítio geográfico específico, concerna e implica todas as 
grandes cidades do mundo. A Carta de Atenas foi pensada como um documento destinado ao uso e 
interpelação das mais altas autoridades administrativas, incentivando a tomadas de decisões essenciais 
para o destino da humanidade.  



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 65 

 
 

Ilustração 15 - Planta e Registo fotográfico dos conjuntos habitacionais Drumul Taberei, 1959. (Adaptação de plantas e arquivos 
fotográficos cedidos pela Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Míncu” de Bucareste, 2011) 

 
Entre 1960 e 1980, um grupo de arquitectos (Nicolae Kepes, Nicolae Porumbescu, 

Ana Keszeg, Margareta Damboianu e Ion Moscu) projectou o plano general de um 

novo conjunto de habitação bucarestense, Titan-Balta Alba, para resolver o fluxo 

incessante de população na capital, sendo que a extensão de Bucareste fez-se 

principalmente pela construção de bairros-dormitórios, alargando a expansão urbana a 

Este, perto de grandes plataformas industriais. Concebido como uma entidade 

autónoma, este conjunto conta com 450000 habitantes (Racolta, 2010, p. 81). A 

concepção destes conjuntos habitacionais traduzia um esforço de projecção e de 

composições espaciais idênticas àquelas das cidades Ocidentais da época, podendo 

ser “comparados sem complexos com exemplos contemporâneos e similares [...] 

fundadas na filosofia urbanística da Carta de Atenas, os Congresso do CIAM e a Team 

X” (Celac, Carabela, Lapadat, 2005, p. 149).  

As ideias do movimento moderno tinham penetrado na Roménia no período das duas 

guerras com grande impacto, determinante para o desenvolvimento da capital. O facto 

que o edifício ARO (ilustração 16), construído entre 1929 e 1931, e da autoria de 

Haralamb Georgescu41, tenha sido adoptado imediatamente como símbolo da cidade, 

testemunha da importância das ideias modernas na sociedade romena da época. Este 

transmitia uma imagem de modernidade, e que a modernidade representava a 

evolução para a sociedade e cultura urbana romena. 

                                            
41 Haralamb Georgescu (1908-1977) foi um arquitecto modernista romeno-americano, que se licenciou 
no Instituto Politécnico de Bucareste em 1933. Teve uma carreira de 44 anos, vacilando entre a Roménia 
e os Estados Unidos da América. 
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Ilustração 16 - Registo fotográfico actual do edifício ARO. 
(WIKIMEDIA, 2007) 

 

Porquê e como estes conceitos saídos do Movimento Moderno foram recebidos por 

uma sociedade e cultura que tinham apenas ultrapassado o estado feudal? Nicolae 

Lascu42 apresenta a hipótese43 de que estes modelos arquitecturais foram utilizados 

como um “conjunto de conceitos e de referências baseados sobre o conhecimento 

específico dos seus criadores”, dependendo também de uma “série de circunstâncias 

históricas particulares”. Num primeiro ponto, como explica Lascu, esta adopção é 

justiçada pelo contexto permanente de cruzamentos culturais muito activos (devido às 

invasões periódicas ao longo dos tempos), sendo que a “identidade arquitectónica 

romena constituiu-se em alguns momentos de síntese, onde as influências foram 

absorvidas e integradas numa produção original, adaptada ao espírito e condições 

técnicas locais”. Esta originalidade reside no facto de que não houve uma repetição 

rigorosa dos enquadramentos dos reinos que participaram na influência. Houve uma 

grande liberdade de interpretação sobre a cultura arquitectónica recebida. Num 

segundo ponto, é explicado que o desenvolvimento da Roménia, devido a 

atormentadas campanhas políticas, ficou relativamente atrasado em relação à 

civilização ocidental. No entanto, o país foi alvo de um processo evolutivo rápido e 

                                            
42 Nicolae Lascu, professor de Arquitectura na Universidade "Ion Mincu", Bucareste. 

43 Seminário de “International Planning History Society”, Thessaloniki, 17 – 20 Outubro 1996. 
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esta dissemelhança foi dramaticamente reduzida no século XIX, sendo que, em menos 

de 100 anos, assistiu-se à aproximação da cultura romena à cultura ocidental. Este 

progresso, como clarifica Lascu, esconde dois aspectos muito importantes, que vão 

determinar a evolução da cultura bucarestense. Por um lado, afirma-se a “existência 

de uma sociedade e de uma cultura muito absorvente, não consolidada numa tradição 

conservadora institucionalizada”. Por outro lado, a mesma não-consolidação e falta de 

conservação de tradição própria, que permite a absorção rápida de outras culturas 

para um desenvolvimento vertiginoso, resultou numa fragilidade e instabilidade, bem 

como na pouca maturação dos elementos importados, que foram mal assimilados. 

Em 1965, Ceauşescu acedeu ao poder e a partir de 1970 deu-se por terminado o 

período “relaxamento”, tanto no domínio arquitectónico como no social. Fixaram-se as 

direcções que a cultura deveria empreender, mudaram-se orientação e legislação, 

querendo-se atingir uma simbiose entre Estado e Sociedade, juntos na construção de 

uma sociedade mais unida e homogénea, imagem de uma nação poderosa. De facto, 

todo o desenvolvimento cultural e social estava sob controlo, com o objectivo de atingir 

o ideal da unidade nacional, e a afirmação da identidade nacional. A política social 

implementada contribuiu para agravar uma situação demográfica e social 

relativamente precária44. Utilizando o aparelho repressivo da Securitate para conservar 

o poder político, o regime de Ceauşescu confiscou a vida pública romena. 

Au cours des deux premières décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et 

l’installation du communisme en Roumanie, la Securitate a instauré une immense 

terreur qui a marqué toute une génération. Plus tard, dans les années 1970-1980, la 

police politique n’a fait que bénéficier des fruits de son travail: la peur s’était installée en 

chacun de nous. Les officiers de la Securitate prétendent avoir défendu le pays, mais 

ce qu’ils ont défendu, c’est un régime dictatorial qui s’était identifié au pays. (Oprea
45

 

apud Bran, 2006, p. 64)
 46

 

                                            
44 Obcecado por uma vontade de aumentar a demografia romena, Ceauşescu lançou-se numa política 
natal, aplicando em 1966 sérias restrições em relação a aborto, contracepção e divórcio. A população de 
facto aumentou, mas tendo como consequência o abandono de milhares de crianças pelas suas famílias 
incapazes de suportá-las economicamente, levando a uma taxa de mortalidade infantil elevada. 
Ceauşescu distinguiu-se igualmente pela recusa do reconhecimento da existência de doentes infectados 
por SIDA na população romena, causando assim uma forte contaminação da população pelo vírus, e um 
impacto negativo na sociedade bucarestense. 

45 Marius Oprea (1964) é considerado como o inimigo público número um da antiga Securitate, a polícia 
política do regime comunista, dirige o Instituto para Estudos dos Crimes do Comunismo, criado em 2006 
com a intenção de encontrar e condenar todos os membros da Securitate. Nomeado conselheiro do 
Primeiro Ministro para questões de segurança nacional em 2005, é também jornalista, analista e autor de 
vários livros sobre o aparelho de repressão da ditadura. 

46 Ao longo das duas primeiras décadas que seguiram a Segunda Guerra mundial e a instalação do 
comunismo na Roménia, a Securitate instaurou um intenso terror que marcou toda uma geração. Mais 
tarde, nos anos 1970-1980, a polícia política não fez senão beneficiar dos frutos do seu trabalho: o medo 
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Viveu-se também uma desprivatização ao nível imobiliário, com a nacionalização de 

400 000 casas através da expropriação. Hoje em dia, não estando ainda a noção de 

propriedade clarificada, ninguém ousa investir na renovação das casas que habitam, 

esperando pela resolução da situação jurídica, e “é por esta razão que Bucareste se 

assemelha a uma cidade em ruínas”, como explica Maria Theodoru47 na sua entrevista 

no livro “Bucarest. Le dégel” (Bran, 2006, p. 71). 

Durante o período de 1970 a 1989, instaurou-se um Regime neo-estalinista nacional, 

intensificando-se a transformação da cidade de Bucareste. A ideologia do regime 

ditatorial passa pela ideia de que a fraqueza não é aceitável, que a cidade não deve 

ser vulnerável, sendo que, em Março de 1977, quando Bucareste foi afectada por um 

terramoto (Iosa, 2006, p. 47), Ceauşescu iniciou a construção do novo Centro Cívico 

administrativo, de uma nova imagem do governo, uma ideia recorrente desde 193248. 

A violência desta construção ocorreu através um longo e complexo percurso, traduzido 

por contextos ideológicos, políticos, históricos e circunstanciais. Devido ao terramoto, 

mais de 30 000 fogos foram destruídos (Racolta, 2010, p. 109), sendo que a amplitude 

dos estragos e a sua concentração facilitaram a condenação do núcleo histórico da 

cidade, e no período entre 1978 e 1989, mais de 90% da arquitectura tradicional foi 

destruída voluntariamente, para a implantação do novo centro urbano, sobre uma área 

de mais de 500 hectares, fazendo tabula rasa, não só da cidade, como da sua 

identidade e cultura. A superfície era considerável, porque o futuro Centro Cívico, 

símbolo do poder, não estava a ser considerado apenas como um simples centro de 

cidade, mas aspirava sim a ser o centro de todo o país (Racolta, 2010, p. 109). O 

projecto não se inscrevia no intuito de respeitar o plano histórico, o seu eixo viário 

estabelecendo-se arbitrariamente à estrutura da cidade existente, contentando-se de 

fragmentar, martirizar, reduzir a nada os valores espaciais pré-existentes, ao mesmo 

tempo que impunha um conjunto de dimensões esmagadoras e uma nova linha de 

horizonte. Os jovens arquitectos da época tinham sido educados no espírito da Carta 

de Atenas, documento desenvolvido por urbanistas e arquitectos de grande renome, 

                                                                                                                                
tinha-se instalado dentro de cada um de nós. Os oficiais da Securitate pretendem ter defendido o país, 
mas o que eles defenderam, foi um regime ditatorial que se tinha identificado ao país. (Tradução nossa) 

47 Maria Theodoru (1944) é presidente da Associação para a restituição das casas nacionalizadas pelo 
regime comunista. 

48 Referência ao discurso de Cincinat Sfinţescu de 1932, previamente citado no texto. 
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como Le Corbusier49. Esta definia uma visão "progressista" do urbanismo do século 

XX. No entanto, a única ideia que alguns profissionais retiveram foi que “a antiga 

cidade apenas apresenta desvantagens em relação às necessidades das sociedades 

humanas evoluídas” (Racolta, 2010, p. 115), pois a cidade antiga era considerada 

como demasiado densa e sem higiene, e os arquitectos a não tinham em grande 

consideração, sendo que para eles “a sua destruição só poderia significar um novo 

ponto de partida para a cidade bucarestense” (Racolta, 2010, p. 116). Seguindo esta 

linha de pensamento, a tabula rasa era criadora de uma nova cidade, justa e moderna, 

oferecendo as mesmas boas condições de vida para todos os homens, coisa que o 

antigo tecido não permitia devido às condicionantes morfológica e tipológica.  

Dans la perspective du régime qui était celle, imposée avec constance, d’une 

urbanisation relevant de l’architecture et de l’urbanisme fonctionnaliste, quel sens 

possédait donc la modernité urbaine ? Replaçons-la dans le cadre du projet totalitaire, 

dont le régime se voulait le porteur et l’est resté jusqu’au bout, celui de la construction 

d’une société socialiste entièrement nouvelle passant par la destruction de la société 

existante. La modernité urbaine prend sens dans le cadre de ce projet. Elle véhicule 

des formes d’aménagement et des formes architecturales qui ne relèvent en rien des 

traditions. L’effacement de la mémoire est à l’œuvre dans ces formes, telle l’imposition 

d’un axe Est-Ouest à une ville se développant selon un axe Nord-Sud, qui est 

l’imposition d’une perspective spatiale cherchant à annuler celle qui existait auparavant. 

Il est possible d’évoquer à ce propos les constructivistes russes des années vingt, mais 

également la Charte d’Athènes, dans cette idée de rupture d’avec l’existant, de la 

constitution d’un monde social entièrement libéré des pesanteurs du passé, de la 

tradition et de l’histoire.
 50

 (Althabe
51

, 1996) 

 
Com a construção do novo centro cívico, foram destruídas edificações pré-existentes, 

consideradas precárias e sem condições de habitabilidade, oferecendo com as novas 

habitações um melhoramento vivencial, nomeadamente: aumento das áreas interiores 

                                            
49 Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), mais conhecido sob o pseudónimo de Le Corbusier, foi 
um arquitecto, urbanista, decorador, pintor, escultor e homem de letras. É um dos principais 
representantes do movimento moderno. Vinculou especialmente no urbanismo, conhecido por ser o 
inventor da “Unidade de habitação”, expressão de uma reflexão teórica sobre a habitação colectiva. 

50 Na perspectiva do regime que era a de, imposta com constância, uma urbanização revelando 
arquitectura e urbanismo funcionalista, qual era o sentido que possuía então a modernidade urbana? 
Substituindo-a no contexto do projecto totalitário, do qual o regime se queria portador e que o foi até ao 
fim, o da construção de uma sociedade socialista inteiramente nova passando pela destruição da 
sociedade existente. A modernidade urbana toma sentido no contexto deste projecto. Ela é O veículo de 
formas de desenvolvimento e arquitectónicas, que não se enquadram de modo algum nas tradições. O 
Apagar da memória é autor dessas formas, tais como a imposição de um eixo este-oeste numa cidade 
que se desenvolve segundo um eixo norte-sul, que é a imposição de uma perspectiva espacial 
procurando anular a que existia antes. É possível evocar neste propósito os construtivistas russos dos 
anos 20, mas também a Carta de Atenas, nesta ideia de romper com o existente, da constituição de um 
mundo social totalmente livre das cargas do passado, da tradição e da história. (Tradução nossa) 

51 Gérard Althabe (1932-2004) foi um antropologista francês, que realizou estudos universitários no 
campo da Psicologia na Universidade de Bordeaux. 
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dos apartamentos bem como das áreas comuns, aumento da fenestração e ventilação, 

providência de elevadores e caixas de escadas iluminadas para acesso a fogos 

individuais, com balcões privados com vista para as avenidas, entre outros aspectos. 

No entanto, não se pode esquecer que a construção destas novas habitações, mesmo 

que mais funcionais e modernistas, só foi possível a partir da destruição total da vida e 

cultura pré-existentes: 

Il est nécessaire de conjuguer cette modernité urbaine au pouvoir qui l’initie et qui a fait 

de son engendrement l’un de ses objectifs : un espace urbain engendré par le pouvoir, 

ce qui signifie la destruction d’un autre espace engendré, lui, en quelque sorte de 

l’intérieur, par le développement du temps et le remodelage de la culture.
 52

 (Althabe, 

1996)
 
 

 
 

Ilustração 17 – Planta de 1956 com mancha da área destruída para o plano do novo 
centro cívico. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

                                            
52 É necessário conjugar esta modernidade urbana ao poder que a inicia e que fez da sua concretização 
um dos seus objectivos: um espaço urbano originado pelo poder, o que significa a destruição de um outro 
espaço, originado ele de algum modo do interior, pelo desenvolvimento do tempo e a remodelação da 
cultura. (Tradução nossa) 
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Ilustração 18 – Planta com a sobreposição dos novos edifícios do centro cívico sobre a 

planta de 1956. (Ilustração nossa, 2013). 

 

 

Ilustração 19 – Planta actual do Centro Cívico com a mancha da área destruída no plano 
urbano anterior. (Ilustração nossa, 2013) 

 

No plano apresentado na ilustração 17, pode observar-se a planta com a malha de 

1956, antes das operações urbanísticas de Ceauşescu. Evidencia-se a mancha de 

destruição que iria afectar a área delimitada, levando à total eliminação do edificado. 

Na ilustração18, destaca-se a morfologia do Centro Cívico, com as suas redes viárias 

e edifícios emblemáticos, sobre a morfologia pré-existente. Nota-se uma 

incompatibilidade entre as duas realidades urbanas, sendo que o projecto comunista 

ignora praticamente o traçado da cidade onde intervém, com algumas excepções, 

como por exemplo a grande artéria viária que atravessa a cidade na direcção norte-

sul, Bulevardul I.C.Brătianu. A comparação das duas malhas mostra também a 
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diferença de escala e escrita entre espaço urbano proposto e o que já existia. No 

plano actual da cidade (ilustração 19) observa-se a já referida aplicação arbitrária de 

uma rede rodoviária que requer uma escala diferente da do território pré-existente, e a 

negação absoluta do tecido tradicional. O perímetro escolhido nas plantas em questão, 

que enquadra o Centro Cívico e a Avenida Unirii, é representativo das profundas 

mudanças impostas, pois traduz bem a maneira como os dois bairros históricos 

destruídos foram reconstruídos, e a relação entre o vazio e o cheio que se alterou, 

bem como a ocupação do solo, a sua densidade. Celac, arquitecta ícone da 

dissidência anticomunista devido à sua oposição frontal aos projectos do Centro 

Cívico, descreve na sua entrevista para o livro de Bran (2006), que “à medida que as 

demolições avançavam, o horizonte aproximava-se e o espaço diminuía”. Declara 

ainda que foi a este momento que compreendeu que a mais interessante experiência 

urbana numa cidade é a multiplicidade de trajectórias, de impressões e de diferentes 

perspectivas.  

Au moment où tout cela disparaît, tout devient petit et étroit. C’est un paradoxe: plus on 

vide un espace, plus il rétrécit. Cette contraction de la vue était due à la façon chaotique 

dont le projet a été dirigé directement par Ceauşescu. Il n’y avait aucun contrôle 

intellectuel et rationnel sur sa vision architecturale, qui se limitait à un seul principe: on 

rase tout et on recommence à zéro. Le dictateur roumain […] a dû ressentir ce vide 

envahissant. Plus il faisait démolir, plus l’espace pour son projet avait l’air de rétrécir. 

Sa solution : il faut encore et d’avantage raser. (Celac apud Bran, 2006, p. 56)
 53

 

As seguintes imagens são um aproximado de uma zona, localizada na actual Avenida 

Unirii, que foi vítima do plano de sistematização, procedendo-se ao estudo do 

perímetro escolhido nas duas fases citadas, antes e depois da intervenção urbanística 

de Ceauşescu, bem como à confrontação directa entre as duas morfologias. 

                                            
53 No momento em que tudo isto desaparece, tudo torna-se pequeno e estreito. É um paradoxo: mais 
esvaziamos um espaço, mais ele retrai-se. Esta contracção da vista era devida ao modo caótico como o 
projecto estava a ser dirigido directamente por Ceauşescu. Não havia nenhum controlo intelectual e 
racional sobre a sua visão arquitectural, que limitava-se a um único princípio: destruir tudo e recomeçar 
do zero. O ditador romeno […] deve ter ressentido este vazio invasivo. Mais ele destruía, mais o espaço 
para o seu projecto parecia encolher. A sua solução: deve-se destruir ainda, e muito mais.” (Tradução 
nossa) 
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Ilustração 20 – Planta de 1956 pondo em evidência o perímetro escolhido para o estudo 
morfológica. (Ilustração nossa, 2013). 

 

 
Na planta de 1956 (ilustrações 20, 21, 22 e 23), pode-se perceber que o edificado era 

denso em planta, e as fachadas eram de pequena altura, a maior parte das 

construções tendo um ou dois andares, por vezes três. Este território da cidade não 

era apenas um lugar dedicado exclusivamente à habitação, contendo uma 

multiplicidade de funções todo ao longo das parcelas, oficinas, fábricas, e acolhendo 

nos interiores de quarteirões casas, lojas, igrejas, instituições estatais e de utilidade 

pública, tornando o tecido urbano animado, vibrante e autêntico.  

 

   
Ilustração 21 – Tecido urbano de 1956, 
pondo em evidência o edificado. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Ilustração 22 - Tecido urbano de 1956, 
pondo em evidência o sistema de circulação 
que levou ao parcelamento de quarteirões. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Ilustração 23 - Tecido urbano de 1956, 
pondo em evidência as permeabilidades 
urbanas. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Numa segunda observação, faz-se uma comparação directa com o antigo tecido, e o 

actual, percebendo-se que tudo foi destruído, dando origem à Avenida Unirii, com a 
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presença de prédios que variam entre nove e dez pisos, com mais de trinta metros de 

altura.  

 
Ilustração 24 - Planta com a sobreposição dos novos edifícios do centro cívico sobre a 
planta de 1956, pondo em evidência o perímetro escolhido para o estudo morfológica. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 
Por trás destes, o tecido pré-existente que não foi destruído é cortado, ruas 

transformaram-se em becos, criando barreiras físicas entre o novo e o antigo. A 

violência da imposição do novo plano foi agravada pela velocidade dos 

acontecimentos. Num espaço-tempo muito reduzido, os Bucarestenses confrontaram-

se com uma mudança brutal do mundo que os tinha envolvido durante as suas vidas, 

substituído por um cenário completamente novo. Como consequência, as zonas 

tradicionais perderam o seu significado original, as suas vias de acesso alteradas, as 

suas vivências perturbadas, desencadeando novos fluxos de ocupação nos espaços 

urbanos.  
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Na planta actual (ilustração 27), figura a intervenção urbanística de Ceauşescu, com a 

construção da Casa do Povo e da Avenida Unirii. 

 

 
Ilustração 27 - Planta de 2010 pondo em evidência o perímetro escolhido para o estudo 
morfológico. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Constata-se a escala monumental da avenida, tendo em conta a da malha pré-

existente, percebendo-se que o edificado novo posicionou-se de modo a ocultar o 

antigo que não foi destruído. 

 
 

Ilustração 25 - Sobreposição do tecido 
urbano actual com o de 1956, pondo em 
evidência o edificado. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 26 - Sobreposição do tecido 
urbano actual com o de 1956, pondo em 
evidência o sistema de circulação. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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Na figura seguinte apresenta-se um corte esquemático da Avenida Unirii, o eixo que 

atravessa de este a oeste a cidade, impondo-se ao crescimento natural Norte – sul, 

orientado pela posição do rio Dâmboviţa. No fundo da avenida, do lado este, pode se 

observar a construção imponente da Casa do Povo, da autoria da arquitecta Anca 

Petrescu54, que concorre com a escala desmesurada da primeira, e percebe-se a 

monumentalidade (330000 m2 de superfície) extremamente criticada do projecto que 

foi executado.  

 

 
 

Ilustração 31 – Corte esquemático da Avenida Unirii, virado a leste, com vista para a Casa 
do Povo. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 

                                            
54 Nascida em 1949 em Transilvânia, Anca Petrescu lançou-se nos estudos de Arquitectura em 1966 em 
Bucareste, na Faculdade de arquitectura e urbanismo “Ion Mincu”. Em 1973 acabou os seus estudos 
universitários com a nota máxima. O seu projecto de último ano tinha como tema a “realização de um 
centro urbano sobre a colina do Arsenal”, exactamente onde se situa hoje em dia o centro cívico. Estes 
dados são restituídos a partir do seu perfil publicado pelo jornal “Tricolorul”, publicação de um partido 
nacionalista nomeado “A Grande Roménia”, do qual Petrescu foi membro integral, e através do qual se 
presentou às eleições municipais a Bucareste.  

Ilustração 28 – Tecido urbano actual, 
pondo em evidência o edificado. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

 

Ilustração 29 - Tecido urbano actual, 
pondo em evidência o sistema de 
circulação. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 30 - Tecido urbano actual, 
pondo em evidência as 
permeabilidades urbanas. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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 Constitui a peça mestre do projecto urbanístico do Centro Cívico de Bucareste, 

encontrando-se a sua fachada principal enquadrada pela Avenida Unirii. O seu plano 

geral é um rectângulo com dimensões de 245m de largura e 275 de comprimento, com 

uma estrutura de suporte efectuada em betão baseada numa malha de 6m por 6m, 

assentando num pedestal num terreno de 53,5 hectares. O edifício tem 174 metros de 

altura, estando 90 metros sob a cota 0 do terreno, e os outros 84 metros sobre essa 

mesma cota. Em cada lado do edifício há uma entrada, sendo as principais 

lateralizadas, uma no lado leste e oeste (Racolta, 2010, 168). A avenida Unirii, ela 

mesmo, gigantesca (96 metros de largura) e direita, conduz de uma maneira axial e 

perpendicular à Casa do Povo, ligando a maioria dos edifícios e quatro espaços 

públicos (Piata Constitutiei, Piata Unirii, e terminando a Este com uma praça circular, 

Piata Alba-Iulia) que servem as instituições de poder, recriando um universo onde o 

olhar é dominado e dirigido, através da perspectiva que é engendrada pelas barras de 

habitação todo ao longo, impermeáveis entre a avenida e o tecido tradicional. Esta 

monumentalidade reforça a ideia do público como um património da nação, à custa do 

desaparecimento do privado e da geração de um número de lugares que aparecem 

como anti públicos. 

 

 
 

Ilustração 32 - Planta esquemática com a localização de espaços urbanos ao longo da Avenida Unirii, conjugada com os registos 
fotográficos dos locais em causa. (Ilustração nossa, 2013) 
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Pôde-se observar nos estudos morfológicos anteriores (ilustrações 25 e 26) o facto 

que uma igreja (edificado sinalizado a vermelho), nomeadamente a Igreja Sfantul Ilie-

Rahova, de um traçado ao outro, alterou a sua localização para atrás das barras de 

Ceauşescu55. Este acontecimento deve-se ao facto de que a “Lei de Sistematização 

Territorial”, relativa ao planeamento das cidades e das aldeias, aprovada em 1974, 

estipulava que tal envergadura de demolições era possível, já que declarava que a 

preservação de monumentos e prédios antigos poderia ser efectuada desde que estes 

não impedissem o "bom funcionamento" da nova construção (Racolta, 2010, p. 119). 

Como consequência, os edifícios iriam perder a sua durabilidade no tempo, mas 

também a sua fixação no espaço, qualidades que lhes pareciam ser intrínsecas até 

então. A relação íntima e directa entre um edifício e o seu lugar de implantação, entre 

arquitectura e o seu ambiente, entre as práticas humanas e os espaços, iria ser 

afectada. A intervenção urbanística começou então com a destruição e o 

deslocamento de alguns edifícios religiosos. Entre 1985 e 1987, confirmando uma 

vontade de controlar o espaço e edificado tradicional mostrando a sua efemeridade, 

deu-se a demolição por ordem de Ceauşescu de vinte igrejas, dois mosteiros 

(Cotroceni e Vacaresti), entre outros. Essas igrejas representavam, mais do que serem 

edifícios de vocação religiosa, e além de serem detentoras de valor patrimonial, a 

memória mesmo da cidade de Bucareste, núcleos urbanos geradores e, assim, 

constituíam o princípio da organização territorial da cidade. O facto é que a demolição 

destas igrejas gerou um apagar efectivo da memória urbana bucarestense incapaz de 

testemunhar as suas próprias origens (Vasilescu apud Racolta, 2010, p. 137). Foi 

também executada a translação de oito igrejas existentes no centro da cidade que se 

encontravam na localização do futuro projecto do Centro Cívico, em alguns casos de 

mais de 300 metros, segundo o método de translação concebido pelo Engenheiro 

Eugeniu Iordachescu56, e depois “escondidas” pelas novas construções. O processo 

consistia em escavar a fundação do edifício, aplicando trilhos sob a carga da 

construção e deslizando-a lentamente até ao seu destino, onde era colocado sobre 

                                            
55 Toda menção, de agora em diante, às Barras de Ceauşescu, remete para a referência aos edifícios de 
habitação construídos, a mando do mesmo, no âmbito do projecto do Centro Cívico de finais dos anos 80, 
bandas de edifícios de grande escala implantadas no tecido urbano como barreiras/limites impostos.  

56 Eugeniu Iordachescu I, Engenheiro romeno que inventou o método de translação de edificados, com 
patente n°80218/1982. Os seus sucessos estão reunidos uma obra editada em 1986 – Translatia 
constructiilor (A translação das construções); Bucarest : Éd.Technique.  
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uma laje de cimento capaz de receber o peso do edifício transplantado. Esta acção 

representava um desafio tecnicamente difícil, e citando o arquitecto Vasilescu57: 

 Par un effort inimaginable,  le gouvernement totalitaire essaye de substituer l'ancienne 

ville avec une ville nouvelle, or tout rapport avec le passé est impossible. On recourt à 

des opérations de démolition totale ou partielle, ainsi qu'à ce qu'on appelle à l'époque " 

cacher l'église ". Faire déplacer les monuments, acte difficile du point de vue technique, 

se constitue en instrument de propagande destiné à prouver devant le  public national 

et international l'intérêt du parti pour les valeurs du passé; en fait, l'entreprise a comme 

objectif la destruction de la signification des monuments - on ne porte pas atteinte au 

monument en soi, mais l'on bouleverse son environnement architectonique. 
58

 

(Vasilescu, 2006)
 59

 

Entre os diferentes exemplos existentes, pode citar-se o caso de Bisericii Mihai Vodă, 

uma igreja que fazia parte de um conjunto monástico, cuja localização foi alterada a 

partir dos anos 1980, tendo sido o resto do seu complexo destruído. Antes da sua 

relocalização, no século XIX Mihai Vodă era um dos maiores mosteiros do país, 

renovado em 1925 pelo arquitecto Petre Antunesco, conferindo-lhe a função de Museu 

arquivista do Estado (Racolta, 2010, p. 140). Esta acção de translação teve diversas 

repercussões nas vivências urbanas. Todas as construções eram despojadas, nessa 

mudança de sítio, dos seus recintos envolventes e, como resultado, do seu significado 

espacial e relevância arquitectónica. Existe uma conexão entre os elementos 

individuais e as formas urbanas da cidade, na qual são considerados elementos tipo 

vinculados uns aos outros, que perdem sentido identitário se não reconhecidos a partir 

desta interdependência constatada, pois estão ligados à cultura da sociedade em 

questão. A arquitectura deve atender, do melhor modo possível, a este tipo que se 

quer imprimir, dando aos edifícios uma fisionomia particular. O tipo é um elemento 

importante da dimensão conceptual da Arquitectura, e também da cidade. No caso 

específico de Bucareste, as igrejas representam uma tipologia muito importante, 

ancorada nas origens culturais e da própria construção da cidade, como foi explicado 

no subcapítulo anterior. As igrejas bucarestenses encontram na sua localização, nos 

                                            
57 Sorin Vasilescu, Chanceler da Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Mincu”, Bucareste. 

58 Através de esforço inimaginável, o governo totalitário tenta de substituir a cidade antiga com uma 
nova, contudo toda relação com o passado é impossível. Recorre-se a operações de demolição total ou 
parcial, e até ao que na época foi chamado de “esconder a igreja”. Deslocar monumentos, acto difícil de 
ponto de vista técnico, constitui-se como uma ferramenta de propaganda destinada a mostrar ao público 
nacional e internacional o interesse do partido político para com os valores do passado; no entanto, essa 
acção tinha como objectivo a destruição do significado dos monumentos – não se agride o monumento 
em si, mas perturba-se o espaço arquitectónico em torno deles. 

59 Sorin Vasilescu, artigo Sorts de la ville, lido pelo seu autor na conferência “Que faire de l’héritage 
architectural et urbain des régimes totalitaires”, a 3 de Novembro 2006 na Fundação Cino del Duca, Paris. 
Manifestação organizada pelo Instituto Cultural Romeno de Paris.  
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usos que lhes concernem, um tipo que lhe é próprio, recebendo influência dos 

modelos de Constantinopla, como se tinha referido anteriormente, mas também com 

versões do Vale da Morava (região de afluente do rio Danúbio), com plano trilobado, 

como é o caso de Mihai Vodă (Lascu. 2004, p. 8), podendo observar-se na ilustração 

33.  

 

 
Ilustração 33 – Planta e alçado da 
Igreja Mihai Vodă, executado 
através da observação de registos 
fotográficos. (Ilustração nossa, 
2013) 

 

Le mot type présente moins l’image d’une chose à copier ou à imiter complètement, 

que l’idée d’un élément qui doit lui-même servir de règle au modèle. […] Le modèle, 

entendu dans l’exécution pratique de l’art, est un objet qu’on doit répéter tel qu’il est. Le 

type est, au contraire, un objet d’après lequel chacun peut concevoir des ouvrages qui 

ne se ressemblent pas entr’eux. Tout est précis et donné dans le modèle, tout est plus 

ou moins vague dans le type. Aussi, voyons-nous que l’imitation des types n’a rien que 

le sentiment et l’esprit ne puisse reconnaître […].(Quatremère De Quincy, 1825, p. 543)
 

60
 

                                            
60 A palavra tipo não representa tanto a imagem de uma coisa a copiar ou a imitar exactamente, quanto a 
ideia de um elemento que deve ele próprio seguir de regra ao modelo […] O modelo, entendido segundo 
a execução prática da arte, é um objecto que se deve repetir tal qual é; o tipo, é, ao contrário, um objecto 
segundo o qual cada um pode conceber obras que não se assemelham nada entre si. Tudo é exacto e 
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Para Quatremère61, o “tipo arquitectónico” é o princípio que regula as modificações e a 

chave para a legibilidade do público, pois é por ele que se imprime o carácter distintivo 

aos edifícios, para existir uma maior relação identitária entre o utilizador e o espaço, 

de acordo com as funções que são pretendidas. O tipo é a ideia por trás da aparência 

individual do edifício, uma forma ideal, geradora de infinitas possibilidades, da qual 

muitos edifícios dissimilares podem derivar. Distingue-se do modelo, objecto 

específico que pode ser copiado identicamente. Como se disse previamente, existe 

uma relação intrínseca entre os elementos individuais e a própria morfologia da 

cidade. A forma urbana de Bucareste constituiu-se de um modo policêntrico, tendo 

como polos as várias igrejas, geradoras de espaços abertos à sua volta, e a partir dos 

quais o restante edificado foi se desenvolvendo, adaptando-se a estes. Com a 

mudança da localização e imposição de uma nova forma urbana, os elementos 

tipológicos foram destituídos das suas razoes mais complexas de existência urbana, 

reduzindo-se a uma mera função. Perdem a sua individualidade, o locus, a memória, o 

desenho, todas essas questões são factos preeminentes apontados por Rossi, na sua 

obra A Arquitectura da Cidade, que devem ser considerados no estudo de uma cidade. 

A própria vida da colectividade é afectada, perdendo os indivíduos a relação identitária 

que tinham assumido com aquele sítio. Como explica Rossi, “certos termos têm 

relação a um certo facto cultural, e referem-se também a uma área determinada que 

corresponde a esta cultura; por outro lado, podem também deformar-se, adaptar-se a 

diferentes situações, mas correspondem sempre a factos claramente individualizados” 

(Rossi, 1966, p. 16). Os elementos podem adaptar-se às novas morfologias e 

contextos urbanos e sociais onde são introduzidos, mas o facto cultural e a sua 

individualidade são postos em causa, pois são fenómenos que não podem ser 

copiados ou repetidos. 

Na sequência de registos fotográficos e plantas que se seguem, pode observar-se 

como eram feitas as translações das igrejas, exemplificando-se concretamente a 

translação da igreja Mihai Vodă. 

                                                                                                                                
dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no tipo. Assim, nós vemos que a imitação dos tipos não tem 
nada que o sentimento e o espirito não possam reconhecer […]. (Tradução nossa) 

61 Na passagem do século XVIII, Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy (Paris, 1755-1849), 
escultor, homme des lettres, arquitecto e académico, dedica inteiramente sua carreira à formulação de um 
derradeiro corpus disciplinar para as artes e a Arquitectura. Sua defesa intransigente do ideal clássico na 
Académie des Beaux-arts constitui-se em crepuscular libelo contra o que julgava serem os abusos do 
eclectismo e do romantismo nascentes. 
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Na planta apresentada na Ilustração 34, pode observar-se o tecido urbano relativo ao 

ano 1956, e a localização de origem da Igreja em questão, antes da sua translação 

para a localização actual. Pode-se observar o mosteiro ao qual ela pertencia, 

nomeadamente o conjunto arquitectural envolvente da igreja.  

 

 

 
 

 

Ilustração 34 - Planta de 1956 com indicação da localização da Igreja Mihai Vodă, situada 
na strada Arhivelor, número 2 a 6, e isto desde 1589. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Ilustração 35 – Registo fotográfico da translação da Igreja Mihai Vodă. (Arquivos 
fotográficos cedidos pela Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Míncu” de 
Bucareste, 2011, autor da fotografia desconhecido) 
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Ilustração 37 – Registo fotográfico da translação da Igreja Mihai Vodă. (Arquivos 
fotográficos cedidos pela Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Míncu” de 
Bucareste, 2011, autor da fotografia desconhecido) 

 
 
As ilustrações 35, 36 e 37 são registos fotográficos que captam a translação da igreja 

em questão em diversos momentos, podendo-se observar a técnica que é explorada 

para tal. 

Ilustração 36 – Registo fotográfico da translação da Igreja Mihai Vodă. (Arquivos 
fotográficos cedidos pela Universidade de Arquitectura e Urbanismo “Ion Míncu” de 
Bucareste, 2011, autor da fotografia desconhecido) 
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Ilustração 38 – Planta actual com indicação da nova localização da Igreja Mihai Vodă, na 
Strada Sapientei, dissimulada atrás das barras de Ceauşescu no meio do quarteirão, 
podendo-se também, por sobreposição, ler-se a posição original do edifício, com o seu 
claustro, a 289 metros de distância. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Na ilustração 38, pode-se visualizar a nova localização da Igreja Mihai Vodă por detrás 

das Barras de Ceauşescu, a este da sua posição de origem. O movimento teve um 

efeito duplamente devastador no valor urbano e arquitectónico do edifício. 

Primeiramente, retirou toda a sua pertinência espacial demolindo o seu contexto, e em 

segundo lugar, despegou-o do seu quadro para impor-lhe um outro ao qual era 

totalmente alheio. A arquitectura necessita do seu contexto, pois é esse mesmo 

contexto que soube a produzir. Se este desaparece, o edifício só pode estar 

condenado a uma memória dos tempos d’outrora. 

 Paralelamente às destruições e translações anteriormente referidas, foram elaboradas 

construções de grandes conjuntos, como por exemplo a linha de metropolitano. 

Iniciaram-se também os trabalhos hidrotécnicos, desviando ainda mais a rota do Rio 

Dâmboviţa, o que por si foi uma acção proveitosa devido ao aumento de higiene, 

filtração da água, e possibilidade de construção da rede metropolitana da cidade, se 

não fosse o facto do novo plano director executado ter destruído a história e cultura da 

cidade. De facto, como já foi referenciado, a intervenção deu lugar a uma destruição 

massiva de grande parte de Bucareste, com o intuito de construir o novo eixo principal 

que parte desde a Casa do Povo, o novo palácio do casal Ceauşescu, um conjunto 

arquitectural de grande envergadura, e “cuja concretização impôs privações a todo um 

povo durante uma década; dez anos de sacrifícios no nome da imortalidade, no nome 
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da megalomania, no nome da ideia comunista” (Racolta, 2010, p. 08). No entanto, o 

rico substrato urbano depositado por esta cidade, composto por um tecido medieval 

original, continuava perceptível, e ainda actualmente o é, apesar dos ataques que 

sofreu, caracterizado pela sua morfologia orgânica. Sem qualquer orientação ou 

planeamento urbano, este tecido foi o resultado de uma sucessão de histórias 

humanas, com espaços ocupados que evoluíram através de medidas pontuais. A 

perpétua mudança, a sobreposição de projectos alternativos ou sucessivos no tempo, 

era esta a especificidade da cidade. O resultado foi um eclectismo de épocas que, 

actualmente, convivem entre si, directa ou indirectamente, e criando espaços de 

reserva com um potencial construtivo, que no entanto são deixados ao abandono, bem 

como espaços públicos monumentais que não são usados pelos utilizadores, e que 

não comportam qualquer valor em termos de planeamento ambiental. Estas 

afirmações podem ser observadas no plano que se segue, que identifica a época de 

construção do edificado existente à volta da Casa do Povo e da Avenida Unirii, bem 

como o valor arquitectónico e ambiental deste e dos espaços públicos resultantes.  
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Ilustração 39 – Planta actual da cidade de Bucareste com observação do valor arquitectural e ambiental dos espaços urbanos da 
cidade resultantes do projecto do Centro Cívico. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Rufat explica no seu texto que “parece que, a cada vez, as novas construções, que se 

querem em ruptura com o passado, cosem-se sobre as estruturas anteriores, apesar 

da magnitude das destruições […] sem realmente conseguir criar uma nova cidade.” 

(Rufat, 2008, p. 02). De facto, estas formas de totalitarismo, silenciosas e imponentes, 

deixaram uma marca indelével nas memórias e consciências dos homens, e a 

população nutre uma certa nostalgia em relação à Bucareste de outrora violentamente 

rejeitada, ressentindo-se por esta política de modernização sistemática. Esta última é 

“acusada de megalomania, e de banalizar a capital no processo de ocidentalizá-la”. No 

entanto, apesar das operações urbanas datarem desde o século XIX, a mais falada e 

criticada é a de Ceauşescu, na segunda metade do século XX, por ser a mais recente 

nas memórias, considerada também a mais traumatizante. A história deste bocado de 

cidade é caracterizada por uma arquitectura detestada, temida, desprezada, mas no 

entanto também apreciada, fazendo da obra um paradigma, nutrindo uma 

ambivalência, “quase como se o edificado estava à imagem do povo romeno e dos 

seus sentimentos face ao seu passado recente” (Racolta, 2010, p. 17-18).  
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A busca da identidade cristalizou-se sob a ditadura da cidade numa nova forma que as 

pessoas não reconhecem, caracterizada pela aniquilação da diversidade e do 

estabelecimento de uma nova e única identidade, a do Estado, representação de um 

poder incontestável. A estrutura urbana é uma forma de controlo do sistema sob todos 

os níveis da vida dos cidadãos, sendo que, o espaço público torna-se então o espaço 

de controlo por excelência. Essas razões são a causa do desvio da população para a 

esfera privada de viver, nomeadamente as suas habitações, e a aniquilação de toda o 

modo de vida público livre. Na ilustração 40 pode observar-se um estudo feito sobre a 

ocupação do espaço urbano da cidade, que se focaliza sobretudo no centro histórico 

de Bucareste, contrapondo-se com uma vivência quasi nula dos espaços reconhecidos 

como do novo Centro Cívico. 

 
Ilustração 40 – Planta actual da cidade de Bucareste com observação de ocupação do espaço urbano, delimitando a área com maior 
ocupação por parte dos habitantes, referente à área do centro histórico da cidade. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Após a queda do comunismo, a cidade foi governada por leis e decisões que deram 

respostas a curto prazo para os problemas urbanos. Na ausência de qualquer política 

urbana e de um plano director para uma visão geral da cidade, as intervenções 

urbanas efectuadas foram resolvidas por planos de urbanismo zonal. Iniciado por 

organizações e associações profissionais, alguns concursos de planeamento 

ocorreram em áreas estratégicas da cidade, com o objectivo de reconfiguração de 
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áreas não estruturadas, como é o caso da área do antigo centro histórico (concurso de 

Bucarest 2000). No contexto de instabilidade política e económica que caracterizou 

este período de transição, esses eventos não obtiveram nenhuma acção significativa.  

Apesar das censuras em relação às destruições massivas, hoje em dia, a cidade 

continua a prática de destruir igrejas e monumentos testemunhos da história e 

património arquitectónico bucarestense, para construir edifícios modernos, ou mesmo 

utilizar edifícios pré-existentes adaptando-os aos tempos de hoje, sendo que não 

existe qualquer tipo de reabilitação do que foi, mas unicamente uma afirmação do que 

será. Existe sim, um conflito entre a identidade tradicional de Bucareste (as mahala, as 

maidanes) e entre o que as autoridades querem que Bucareste seja. Como afirma 

Bran, a Administração bucarestense ainda não renunciou à sua megalomania, e 

actualmente, a igreja ortodoxa tem a intenção de construir um local de culto mais alto 

do que a Casa do Povo, denominada a Catedral da Redenção do Povo, numa 

competição entre poder político e poder religioso (Bran, 2006, p. 20). “Ao invés de uma 

sedimentação, ela (Bucareste) persegue, de acordo com as reconstruções, a 

justaposição de edifícios e de polos eclécticos, conferindo-lhe um aspecto de 

capharnaüm62”. Assiste-se ao desaparecimento total do estilo romeno, que poderia ter 

sido preservado ao invés de ser modernizado imitando a Europa Ocidental (Rufat, 

2008, p. 12). Contudo, depois das múltiplas tentativas de eliminá-la, a cidade 

tradicional, a “má” cidade, parece resiliente. Ela persiste, escondida, à espera… 

2.3. A “CIDADE OFICIAL” E A “CIDADE DISSIDENTE”. 

As campanhas referidas no subcapítulo anterior, sem se tomar qualquer partido 

político ou ideológico, foram criadoras de cicatrizes no tecido urbano da cidade, pois 

foram executadas sem terem em conta a história, o contexto urbano, social e 

económico. A imposição de uma mudança rápida, não devidamente calculada 

relativamente às consequências sociais, provocou rupturas, e materializou-se através 

de vazios urbanos, escondidos por trás da parte oficial da cidade, que são 

caracterizados, não apenas por limites físicos, mas também por limites de mobilidade 

e imaginários, que não dando a possibilidade de utilização do espaço, retiram a 

possibilidade do suposto utilizador de se identificar com este. 

                                            
62 “Capharnaüm” é um termo utilizado para qualificar um sítio de grande caos, contendo muitos objectos 
empilhados desordenadamente, um lugar confuso. 
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Convém primeiramente esclarecer o que se entende por “cidade oficial”, e, por o que 

primeiramente advém de uma simples oposição em relação a esta, definir o que é a 

“cidade dissidente” 63, e como se chegou a essa denominação. Para tal, empreende-se 

uma descrição sucinta do primeiro contacto efectuado com a cidade, as primeiras 

impressões: 

“A 18 de Setembro 2011, 10h30, hora local, no âmbito do Atelier de Architecture & 

Anthropologie, desembarcou-se em Bucareste, capital da Roménia. Com uma 

temperatura ambiente exterior de 26°C, e, apesar de um sol forte, a cidade pareceu 

sombria, fria e pouco acolhedora. Em fim de tarde, deambulou-se pelas ruas, e desde 

o primeiro olhar, notou-se a falta de manutenção dos equipamentos e espaços 

urbanos. Atravessou-se a grande avenida megalómana este-oeste da capital, onde o 

pedestre não encontra o seu lugar, pois tudo é espaço para estacionar. Andou-se, 

sempre oprimidos pelo barulho constante dos carros, para no fim nos confrontarmos 

com a famosa “Casa do Povo”. Impressionantes edifícios nos cercam. Tudo é 

desmesurado, o monumental está bem presente, reflexo da “loucura” dos esposos 

Ceauşescu. A alguns passos, escondida por detrás dos prédios frontais da avenida, é 

uma outra Bucareste que descobrimos, uma cidade dissidente… o tempo parece nela 

ter congelado, muito antes da era de Ceauşescu. Aí, encontram-se bairros, com ruas 

de casas num claro impasse, igrejas, terrenos baldios atrás de edifícios de escritórios, 

bancos, e hotéis com uma dezena de andares. Os estigmas de urbanização sob o 

regime de Ceauşescu estão lá. Todos estes espaços livres aparecem como reservas 

para amanhã, como um meio-termo para um recoser entre o velho e o novo”. 

 
 
Ilustração 41 - Esquema da última grande transformação sofrida por Bucareste no seu tecido urbano. (Ilustração nossa, 2013)  

  

O esquisso acima, sendo representativo do processo de destruição/ construção que se 

foi sentindo ao longo do passado século na cidade de Bucareste, e que ainda se 

arrasta hoje em dia. A dúvida que surge face a essa mudança não é a de questionar-

                                            
63 Optou-se por designar como “cidade dissidente” a cidade que existe em paralelo ostracizada. 
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se em relação às construções das barras de Ceauşescu (estas são aceites à priori 

como uma condicionante do que tudo o que se poderá fazer no futuro, pois existem e 

já impuseram a sua presença em todos os aspectos do quotidiano), mas sim 

questionar-se sobre a consequência dessas na vivência urbana bucarestense, o que 

era, o que é, e o que será. Para tal, a deambulação é deveras importante, sendo que 

consiste em percorrer em todos os sentidos a espessura de um real onde se articulam 

espaço, corpo e tempo. Através dessa prática, o arquitecto, simultaneamente, 

descobre e explora. Mais do que uma medição rigorosa e geométrica do local, trata-se 

de uma apreensão sensível e perceptiva, a formação de impressões. As expostas 

acima, através do excerto de uma memória descritiva da viagem realizada e do 

esquisso, baseiam-se no confronto com um contexto carregado, um estado que nos 

impede, como arquitectos que procuram intervir directamente sobre o real, qualquer 

possibilidade de partir de um nada. 

[…] Quando percorremos uma cidade, temos experiências diferentes, impressões 

diferentes […]. Também estas experiencias e a soma destas experiências constituam a 

cidade. […] Bastou determo-nos na consideração de um único facto urbano para que 

uma série de questões tenha surgido ante nós; estas são referíveis, principalmente, a 

alguns grandes temas, como a individualidade, o locus, o desenho, a memória, e com 

elas esboça-se um tipo de conhecimento dos factos urbanos mais completo e diferente 

daquele que estamos habituados a considerar; trata-se agora de ver quanto de 

concreto há neste conjunto. (Rossi, 1966, p. 46) 

 
É da nossa responsabilidade, através do contacto directo com o espaço, a formação 

de percepções sobre factos urbanos, como refere Rossi, com os quais não estamos 

familiarizados a sermos confrontados, e perceber a realidade sobre a qual desejamos 

intervir, e mais importante ainda, o porquê e como dessa mesma intervenção. Isto é, 

se existe uma real necessidade de alguma mudança no contexto que observamos, e 

se essa mudança trará consequências positivas, ou negativas. 

Bucareste apresenta-se, como já foi mencionado, como uma cidade contrastante e 

paradoxal. Observando o corte esquemático representado abaixo, estes propósitos 

são clarificados, pois temos a percepção clara da ideia de duas cidades em existência 

paralela.  
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Por um lado temos a cidade oficial, resultante das campanhas de modernização, a 

cidade que se quer, digna de se equiparar com o resto da europa ocidental, e cuja 

construção foi intenção desde o século XIX por parte do governo bucarestense. Esta 

pode ser interpretada como uma aptidão a transformar as crises numa oportunidade 

para transformar uma cidade pré-existente, vulnerável, em uma capital resistente e 

moderna. Pode-se também produzir uma analogia entre a “cidade oficial” com o 

“espaço estriado”, termo da autoria dos autores Deleuze e Guattari, posteriormente 

referenciado no subcapítulo relativo à génese dos espaços públicos em Bucareste. De 

facto, a cidade oficial confirma diversas das características de um espaço estriado, 

que quer controlar, restringir, homogeneizar. Opondo-se a esta, existe a cidade 

tradicional, resiliente apesar de, como já foi explicado anteriormente, os muitos 

empreendimentos urbanísticos para a fazer desaparecer. Esta resiliência compara-se 

à ideia de espaço liso, que se debate para se diferenciar e liberar da influência e acção 

de estriagem, e pode ser lida como a capacidade de adaptação e reactivação das 

mahala, que subsistem ao longo dos tempos, contra todas espectativas. “Procuremos 

ao mais simples como o espaço escapa aos limites da sua estriagem” declaram os 

autores Deleuze e Guattari (Deleuze e Guattari, 1980, p. 610). Esta cidade 

“dissidente”, o espaço liso num confronto directo com o espaço estriado, destaca-se 

pelo seu carácter de permanência, opondo-se às destruições, e como afirmou Vintilă 

Mihăilescu64 já em 1914, Bucareste é “uma cidade que não é tão fácil transformar 

como se poderia crer numa primeira abordagem” (Mihăilescu apud Papa, Pizza e 

Zerilli, 2003, p. 183-210). 

As cidades permanecem sobre os seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição 

dos seus traçados, crescem segundo a direcção e com significado de factos mais 

antigos que os actuais, factos esses muitas vezes remotos. Por vezes esses factos 

                                            
64 Vintilă Mihăilescu (1951) é um antropologista cultural romeno, professor na Universidade de Bucareste. 

Ilustração 42 – Corte esquemático da Avenida Unirii, mostrando a “cidade oficial” e a “cidade dissidente”. (Ilustração nossa, 2013)  
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permanecem, são dotados de uma vitalidade contínua, outras vezes perecem; fica 

então a permanência da forma, dos sinais físicos, do locus. A permanência mais 

significante é dada, portanto, pelas vias e pelo plano; o plano permanece sob diferentes 

edificações, diferencia-se nas atribuições, deforma-se frequentemente, mas não é 

substancialmente deslocado. […] À primeira vista pode parecer que as permanências 

absorvem toda a continuidade dos factos urbanos, mas na realidade tal não acontece 

porque na cidade nem tudo permanece ou permanece em modalidades tao diferentes 

que muitas vezes não são confrontáveis. (Rossi, 1966, p. 76) 

 
Tal como o espaço liso e o espaço estriado, as duas cidades, apesar da oposição, 

estão relacionadas de uma maneira incerta. Como afirmam Deleuze e Guattari, 

nenhuma relação é definitiva, “a maneira como um espaço liso se deixar estriar, mas 

também a maneira como um espaço estriado recria um espaço liso, com valores e 

signos eventualmente muito diferentes” (Deleuze e Guattari, 1980, p. 607), querendo 

com isto explicar que um espaço liso, e neste caso específico a cidade dissidente, 

emerge da existência do espaço estriado, ou seja, cidade oficial, mas não são uma co-

relação, e que todo o progresso se faz por e dentro do espaço estriado, pois é 

necessário normas de controlo e pragmatismo para evoluir, mas todo “ser-se” pertence 

ao espaço liso. Este, é “ocupado por eventos ou hecceidades65, e vai além da 

percepção de algo concreto. É um espaço de afecto, mais do que propriedade. É uma 

percepção háptica66, em vez de óptica” (Deleuze e Guattari, 1980, p. 598). As 

permanências em Bucareste, no entanto, são interpretadas como algo do qual se quer 

ver livre, e caracterizadas como vazios urbanos. Continuam a ser alvo de destruições, 

tal como se pode observar no registo fotográfico abaixo, que mostra, na realidade 

actual, a continuação de modernização da cidade com a erradicação da malha 

tradicional. É esta a realidade observada em alguns casos da cidade dissidente, 

deixada ao abandono num estado de obras num tempo indefinido. Ao longe, nesta 

montagem, pode se ver as barras de Ceauşescu, que servem de marcador de 

referência para não se perder dentro deste labirinto caótico. 

                                            
65 Hecceidade ou ecceidade - na linguagem escolástica filosófica, aquilo que faz com que uma essência 
se individualize e esteja presente no mundo. (Infopédia, 2013).  

66 Háptica - termo relativo ao sentido do tacto. (Infopédia, 2013).  
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A componente TEMPO nas permanências é de indubitável importância. Apesar do 

carácter estático do termo, existem interrupções e alterações dos inúmeros vazios 

urbanos, que sendo um vestígio do passado, existem hoje, e só isto já altera a sua 

condição. A cidade cria-se tendo em conta uma determinada cadência, e vai-se 

gerando, evoluindo, em sucessivos tempos, passado, presente e futuro. Não obstante, 

é agora, no presente, que se decide prolongar ou extinguir argumentos passados, 

esboçando possíveis futuros através das acções tomadas. Surge uma coexistência, 

ainda que indesejada, destas duas cidades, bem como um “meio-termo”, zonas de 

cosedura entre um e outro, tentativas de integração do tradicional dentro do moderno, 

e não o contrário, como deveria. A sequência de registos fotográficos, apresentada na 

página a seguir, mostra precisamente essa coexistência e dominação do novo sobre o 

antigo, do oficial sobre o dissidente. 

Ilustração 43 - registo fotográfico de um exemplo referente à cidade dissidente. (Ilustração nossa, 2011) 

 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 94 

 
 

Ilustração 44 – Registo fotográfico que capta o contraste existente na cidade de 
Bucareste. (Ilustração nossa, 2011) 

 
Os edifícios modernos sobrepõem-se aos tradicionais, ao invés de se relacionarem 

com eles e redar-lhes o devido valor. A cidade tradicional, o modo de vida vernacular, 

as mahala, representam o lado mais autêntico de Bucareste, um lado que deve ser 

preservado para a cultura e a identidade bucarestense possa continuar a existir, num 

mundo em constante transformação e adaptação aos elementos externos que lhe são 

impostos. 

 

  

 
 

Ilustração 45 - Registo fotográfico que 
capta o contraste existente na cidade de 
Bucareste. (Ilustração nossa, 2011) 

Ilustração 46 - Registo fotográfico que 
capta o contraste existente na cidade 
de Bucareste. (Ilustração nossa, 2011) 
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Para concluir este primeiro capítulo, termina-se com uma citação de Rossi, que diz o 

seguinte: “A forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade; e existem 

muitos tempos na forma da cidade. No próprio decorrer da vida de um homem, a 

cidade muda de imagem, as referencias não são as mesmas” (Rossi, 1966, p. 80). 

Como já tinha referido, e passo a reafirmar com esta citação, a cidade é o reflexo do 

tempo em que existe, do período no qual a observamos, e compreendê-la passa por 

compreender a sua evolução até ao actual momento, bem como perceber que esta 

evolução continua para além de nós. É importante ter consciência dessa continuação 

da cidade no tempo, para projectá-la. 

 

Ilustração 47 - Registo fotográfico que capta o contraste existente na cidade de Bucareste 
entre tradicional e moderno. (Ilustração nossa, 2011) 
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Ilustração 48 - Esquematização das diversas transformações sofridas por Bucareste no seu tecido urbano ao longo dos tempos. (Ilustração 
nossa, 2013) 
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3. ESPAÇO PÚBLICO URBANO 

Neste capítulo, tal como anunciado na introdução, procura-se clarificar a noção geral 

de entendimento de um espaço público, como este é identificável e quais as suas 

características. Este conhecimento é fundamental para pôr em confronto a ideia geral 

com a realidade vivida, peculiar mesmo, de Bucareste. De facto, como ficou implícito 

no capítulo anterior, existe uma discrepância na utilização dos espaços públicos nessa 

cidade em confronto com a observada na Europa Ocidental, devido ao modo de vida 

da população, com uma bagagem cultural de origem árabe no que diz respeito à 

vivência dos espaços exteriores de cariz público (relacionada com o culto da rua e do 

mercado), mas também devido a uma constante destruição do seu tecido urbano 

original, que levou a uma supressão e substituição constantes da identidade 

bucarestense, restringindo-a a uma vivência social em espaços privados. 

Percebendo-se que o uso público difere do que estamos acostumados, surge, 

também, a percepção que a transferência e implementação de modelos de espaços 

públicos de uma realidade cultural para uma outra não resulta. Para se criar espaço 

público em Bucareste, é necessário se ter em conta uma certa relatividade cultural, 

bem como a adaptação espacial à realidade em causa. No seguimento dessa ideia, a 

própria noção de “espaço público”, de cariz ocidental, deve sofrer uma adaptação à 

nova realidade com a qual nos confrontamos. É introduzida a noção de “dimensão”, 

nomeadamente a “dimensão pública” e a “dimensão humana”, elementos 

catalisadores e geradores da nova noção de espaço público. É primeiramente através 

dessa transformação de mentalidade que se pode pensar depois em criar espaço 

público em Bucareste, com o objectivo de regenerar a cidade, em múltiplos aspectos. 

O termo “regeneração”, ou capacidade de regenerar, 67 é usado numa acepção geral 

em medicina/biologia como a capacidade dos tecidos, órgãos ou mesmo organismos 

se renovarem ou ainda de se recomporem após terem sofrido danos físicos 

consideráveis, de modo a atingirem um funcionamento correcto. A expressão é 

transportada para o contecto urbanístico e arquitectónico devido à semântica que 

revela no domínio referente à cidade, onde se procura melhorias em áreas 

degradadas, fazendo sentido a sua aplicação num território consolidado. 

                                            
67 Regeneração - Acto ou efeito de regenerar, restabelecimento do que estava destruído. (Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa, 2012) 
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Para reforçar o conceito apresentado, são analisados diversos casos de estudo, todos 

eles apostando na geração de espaços comuns urbanos, tocando diversas realidades 

culturais em diversos espaços urbanos. Estes demonstram a importância que têm a 

participação social e a apropriação do território urbano, por parte dos seus habitantes, 

na criação de espaços comunitários que alteram os modos de ver, e sobretudo, viver a 

cidade. 

3.1. NOÇÃO DE “ESPAÇO PÚBLICO”, “LUGAR”, “VAZIO URBANO” E AS 

SUAS INTER-RELAÇÕES.  

A noção de “espaço público” difere de cultura para cultura, e o que deve ser 

claramente definido é o que deve ser entendido pelo termo, e que significado tem este 

na estrutura urbana. A intenção não é a de gerar uma nova definição, mas sim 

restabelecer com vigor o seu significado original. Nas observações apresentadas em 

seguida, expõe-se a noção elaborada por Rossi na sua obra A arquitectura da Cidade, 

anteriormente já referenciada no âmbito desta dissertação. Segundo Rossi, o conceito 

de área urbana, ou cidade, deve fazer-se acompanhar de um conjunto de elementos 

determinados que funcionam como núcleos de agregação. Estes elementos urbanos 

de natureza preponderante, são indicados como elementos primários, visto que são 

participativos na evolução da cidade no tempo, de modo permanente, identificando-se 

frequentemente com os factos urbanos constituintes da cidade (Rossi, 1966, p. 124). 

Para ele, os diferentes espaços públicos e a sua combinação são elementos primários, 

pois são propulsores no desenvolvimento da cidade, referindo-se a um carácter 

público, colectivo. Espaços públicos são então fenómenos criados pelo colectivo para 

o colectivo, sendo de natureza essencialmente urbana (Rossi, 1966, p. 127). 

Quando se pensa em espaço público, pensa-se principalmente num espaço 

desobstruído, aberto, externo, acessível a todos, e que possa ser vivido e aproveitado 

livremente por toda gente. Fala-se de espaços ao ar livre, como praças, largos, pátios, 

parques e até ruas (tendo numa noção geral estas últimas mais um carácter de 

mobilidade do que de permanência, mas não deixando de fazer parte da esfera 

pública, em confronto com a privada, existindo uma polaridade entre espaço interno e 

externo), devido à sua capacidade agregadora, sem deixarem de ser hierarquizados 

de acordo com o quanto “públicos” são, sendo divididos em zonas públicas, 

semipúblicas e privadas. Estas variações funcionais tornam “fundamental a 

legibilidade das suas características geométricas e qualidades estéticas, que nos 
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permitem perceber conscientemente os espaços exteriores como espaços urbanos” 

(Krier, 1979, p. 01). São elementos primários, como Rossi os denomina, que, com a 

sua presença, aceleram o processo da dinâmica urbana, elementos estes que podem 

ser entendidos, “de um ponto de vista meramente funcional, como actividades fixas da 

colectividade para a colectividade”, mas sobretudo que podem “identificar-se como 

factos urbanos definidos – um acontecimento e uma arquitectura que reassumem a 

cidade” (Rossi, 1966, p. 143), que são definidos dentro da estrutura social que 

prevalece no momento. Os espaços são então caracterizados por elementos que lhes 

são próprios, forma, limites (onde começa e onde acaba) e função, e que lhe conferem 

a sua identidade como tal, e isto aplicando-se a qualquer espaço arquitectónico. Essas 

condicionantes dizem essencialmente respeito à “individualidade dos monumentos, da 

cidade, da construção” e, por conseguinte, “[…] referem-se à relação local da 

arquitectura, ao seu lugar de uma arte e, portanto, às relações e à própria precisão do 

locus como um facto singular determinado pelo espaço e pelo tempo […]” (Rossi, 

1966, p. 156-157). 

A praça, de acordo com Robert Krier no seu artigo sobre o conceito do espaço urbano, 

foi provavelmente o primeiro modo de descoberta pelo homem do uso do espaço 

urbano. O agrupamento de casas em volta de um espaço aberto providenciava um alto 

grau de controlo do espaço interior criado, bem como uma táctica de defesa em 

relação a ataques externos, minimizando a superfície passível de ser atacada (Krier, 

1979, p. 02). Sendo um ícone de espaço público na cultura ocidental, é definida por 

Lamas como “um elemento morfológico das cidades ocidentais” (Lamas, 2010, p. 100), 

inexistentes anteriormente, distinguindo-se de outros espaços, resultado acidental de 

alargamento ou confluência de traçados, “pela organização espacial e intencionalidade 

de desenho. [...] A praça pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um 

programa”. Deste modo, o autor caracteriza a rua como “lugar de circulação”, com um 

caracter funcional mais pronunciado, e a praça como “lugar intencional do encontro, da 

permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida 

urbana e comunitária e de prestígio”, e, consequentemente, de “funções estruturantes 

e arquitecturas significativas” (Lamas, 2010, p. 102), sendo pela virtude do seu 

tamanho um sítio mais atractivo para se estar que a rua, em cujos limites os habitantes 

estão involuntariamente apanhados na agitação ofegante do tráfego quotidiano (Krier, 

1979, p. 02). Lamas indica ainda que a praça na cidade tradicional, como a rua, 

estabelece uma “estreita relação do vazio (espaço de permanência) com os edifícios, 

os seus planos marginais e as fachadas. Estas definem os limites da praça e 
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caracterizam-na, organizando o cenário urbano” (Lamas, 2010, p. 102). As praças 

apresentam valor simbólico, tendo sido escolhidas como modelos para a construção 

de numerosos espaços religiosos, e espaços públicos na estrutura urbana, como 

mercados, áreas de desfile, praças cerimoniais, praças em frente de igrejas e 

prefeituras, entre outros. No entanto as suas funções originais e os seus conteúdos 

simbólicos foram desviados (Krier, 1979, p. 02).  

Estes modelos foram implementados na malha urbana de Bucareste, com a 

construção do centro cívico, mas sem os resultados obtidos em países da europa 

ocidental, que eram apoiados pelos contextos socioculturais da época de construção. 

Capital da Roménia, Bucareste é popularmente identificada como o “pequeno Paris da 

Europa Oriental”. Mesmo que grande parte da população nativa tenha conhecimento 

dessa expressão, a sua origem não está comprovada, pois quase ninguém sabe de 

onde ou quando surgiu, fazendo apenas parte da bagagem cultural bucarestense. 

Porquê? Porque Bucareste apoderou-se de uma cultura (ou várias até) que não lhe 

pertencia. Num contexto permanente de cruzamentos culturais muito activos, a 

identidade romena sofreu uma perpétua influência de outros países, o que levou a 

uma assimilação de elementos externos. Tal facto decorreu a nível político, literário, 

social, arquitectónica, entre outros. Deste último, pode se dar o exemplo da 

reprodução dos traçados haussmanianos, levando à destruição de uma grande parte 

da malha tradicional bucarestense. Na sequência da modernização, foram criadas 

avenidas e praças monumentais, numa tentativa de copiar as praças públicas 

Ocidentais, que nada tinham a ver com a identidade local. Podem referir-se áreas 

delimitadas da cidade, reflexo desta imposição cultural. 

 

Ilustração 49 – Espaços urbanos destacados morfologicamente ao longo da Avenida Unirii, composição numa escala mais alargada. 1- 
Espaço envolvente à Casa do Povo; 2- Piata Constitutiei; 3- Piata Unirii; 4- Piata Alba Iulia. (Ilustração nossa, 2013) 
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Como afirma Krier, existe uma gama quase inesgotável de formas possíveis, “mais 

claramente em evidência nas nossas cidades históricas” (Krier, 1979, p. 07), isto é, 

cidades históricas da Europa Ocidental. Pode-se analisar os diferentes espaços 

morfológicos apontados na planta anterior, de acordo com a selecção de exemplos de 

séries morfológicas de espaços urbanos, citados por Krier na sua obra, e perceber que 

na sua essência retomam as formas espaciais enumeradas pelo autor.  

 

 
 

Ilustração 50 - Tipologias espaciais e como podem ser 
combinadas. (Krier, 1979, p. 07) 

 
A proporção de escala entre os esquissos apresentados a seguir foi mantida, de modo 

a se poder fazer uma comparação da dimensão dos vários espaços urbanos. 
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Ilustração 51 - Estudo morfológico do espaço envolvente à casa do povo, com destaque em cinzento-escuro 

do espaço em questão, em vermelho as circulações, e cinzento-claro os edifícios contíguos. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 

 
Em relação ao espaço envolvente à Casa do Povo (ponto 1 da ilustração 49, 

representado também na ilustração 51), pode-se afirmar que é uma variação simples 

de uma praça de forma básica quadrangular, com um sistema de três ruas ortogonais 

à sua volta, intersectando-se entre elas. O espaço em si está enclausurado em três 

dos seus limites, estando o quarto, a oeste, aberto para um parque de forma poligonal 

irregular, com uma organização mais orgânica. Foi o resultado directo da construção 

da Casa do Povo, edifício existente na centralidade do espaço, adaptando-se à forma 

rectangular desta. 

 
Ilustração 52 – Estudo morfológico da Piata Constitutiei, com destaque em cinzento-escuro do espaço em 
questão, em vermelho as circulações, e cinzento-claro os edifícios contíguos. (Ilustração nossa, 2013) 
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A Piata Constitutiei (ponto 2 da ilustração 49, representado também na ilustração 52) 

apresenta a morfologia de um semicírculo, espaço aberto, contíguo transversalmente 

a uma rua no seu limite direito, tangente à Casa do Povo, e ortogonalmente a esta 

pela Avenida Unirii. Identifica-se neste espaço urbano uma variação de modulação de 

formas circulares, resultado da influência directa dos edifícios envolventes, sendo 

estes também derivados de formas circulares. 

 

 
 

Ilustração 53 – Estudo morfológico da Piata Unirii, com destaque em cinzento-escuro do espaço em 
questão, em vermelho as circulações, e cinzento-claro os edifícios contíguos. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A Piata Unirii (ponto 3 da ilustração 49, representado também na ilustração 53) 

apresenta-se como uma variação de um espaço rectangular, sendo este confinado 

pelos edifícios circundantes, que lhe conferiram a sua forma irregular. O seu perímetro 

é anguloso, articulado pela intersecção da rede viária, que a seccionou em três 

fragmentos isolados uns dos outros. Esta fragmentação torna o espaço ainda mais 

inacessível aos seus utilizadores, devido à escala inumana dos eixos viários que a 

modelam, tornando a Piata Unirii num espaço urbano non grato68.  

                                            
68 Termo adaptado da expressão latina Persona non grata, que significa literalmente “pessoa que não é a 
bem vinda”. Referindo-se a um espaço como “non grato”, quer-se fazer referência a este como um espaço 
que é alvo de ostracização. 
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Ilustração 54 – Estudo morfológico da Piata Alba Iulia, com destaque em cinzento-escuro do 
espaço em questão, em vermelho as circulações, e cinzento-claro os edifícios contíguos. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
A Piata Alba Iulia (ponto 4 da ilustração 49) é denominada de praça, mas é de facto 

uma rotunda viária, tendo a sua toponímia sido desviada. Um estudo morfológico 

desta confirma-nos que a sua forma é circular regular, intersectada por três ruas com 

diferentes convergências (duas dentre elas convergem para os seus limites, enquanto 

que a terceira para o seu centro), fazendo com que seja uma praça aberta, confinada 

pelos edifícios envolventes, que tiveram uma influência directa na morfologia desta, 

bem como a rede viária (ilustração 54).  

Apesar de uma possível “duplicação morfológica urbana” ser perceptível em 

Bucareste, em relação a praças ditas de origem ocidental, estas são caracterizadas 

por uma arquitectura espacial e portanto por uma forma, e não pelos outros elementos 

identitários de um espaço público. Logo, querendo reproduzir as praças públicas da 

Europa Ocidental, Bucareste apenas reproduziu forma, e não conteúdo. As praças 

construídas não resultam numa apropriação esperada por parte dos habitantes, que 

preferem ocupar as ruas estreitas e sinuosas do centro histórico tradicional. Como 

explica Cristian Pîrvulescu69, por tradição, depois da experiência fascista e comunista 

vivida, “os Romenos têm uma reacção de rejeição do espaço público”, pois a “noção 

de comunidade precisa de ser reinventada” (Pîrvulescu apud Bran, 2006, p. 92). Se os 

espaços públicos em Bucareste não se situam realmente nos “espaços públicos” que 

foram concebidos com este propósito, onde estão eles? A verdade é que nem sempre 

são elementos concretos. Algumas vezes são espaços mais vagos na sua definição 

morfológica, mas continuando a ser palco de acontecimentos significantes para um 

determinado colectivo, eventos que, pela sua relevância, tiveram a capacidade de 

                                            
69 Preda Pîrvulescu, Cristian (1965), depois de obter uma licenciatura em Filosofia na Universidade de 
Bucareste, continuou os seus estudos no Instituto de estudos políticos de Paris. Presidente da associação 
Pro Democratia desde 1999, foi eleito em 2005 Reitor da Faculdade de Ciências Políticas de Bucareste e 
é actualmente representante da Roménia no Conselho permanente da Francofonia. 
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condicionar e gerar um contexto, tiveram a competência de criar Lugares. Logo, são 

elementos que trabalham de um modo muito peculiar na estrutura da cidade, e da 

mesma maneira que são característicos, são simultaneamente caracterizantes (Rossi, 

1966, p. 128). A ideia base que se retém sempre é que o espaço público deve ser 

entendido como um incentivo ao exercício da cidadania activa. É o espaço cívico do 

bem comum, em contraposição com o espaço privado concernando os interesses 

particulares.  

What concerns us above all here are those activities which take place in the town in the 

open air: ie, actions which a person performs outside the familiar territory of his own 

home and for which he utilizes public space, as for example, travelling to work, 

shopping, selling goods, recreation, leisure activities, sporting events, deliveries, etc. 

(Krier, 1979, p. 03)
 70

 

Para definir o conceito de “espaço público” evocado, de um modo epistemológico, ou 

seja, quais são as condicionantes que fazem que um espaço se possa identificar 

através da sua utilização pública, é necessário elucidar dois termos que fazem parte 

do vocabulário e que são utilizados no intuito da noção evocada, sendo estes o 

“Lugar” e o “Vazio Urbano”. Ambos foram já empregues anteriormente, sem nunca o 

seu significado ser realmente explicado, mas o seu entendimento enquanto factos 

urbanos é deveras fundamental.  

LUGAR; [s. m.] Espaço ocupado ou que pode ser ocupado por um corpo; Ponto (em 

que está alguém); Localidade; Pequena povoação; ocasião; Vez; Situação, 

circunstâncias. 

VAZIO URBANO; são por vezes designados de: lugares degradados, “obsoletos”, ou 

marginais, disseminados desde o tecido urbano consolidado às periferias; são um dos 

maiores recursos para a reavaliação da cidade contemporânea, formando uma 

verdadeira rede de hipóteses que, quando avaliadas em conjunto, podem produzir um 

profundo impulso reformador da cidade; vazios humanos, brownfields, terrain vague ou 

espaços banais são designações comuns para estes lugares que deveriam estar 

presentes, de uma forma consciente e concertada, nos planos estratégicos das 

cidades; é uma área sem limites claros, sem uso actual, vago, de difícil compreensão 

na percepção colectiva dos cidadãos, constituindo normalmente um rompimento no 

                                            
70 O que nos interessa aqui, acima de tudo, são aquelas actividades que ocorrem na cidade, ao ar livre, 
as acções que uma pessoa realiza fora do território familiar da sua própria casa e para as quais ela utiliza 
o espaço público, como por exemplo, deslocar-se para trabalhar, fazer compras, comércio, recreação, 
actividades de lazer, eventos desportivos, entregas, etc. (Tradução nossa) 
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tecido urbano, contudo é uma área disponível, plena de expectativas, de forte memória 

urbana, com potencial original: o espaço do possível, do futuro. 

Estas definições71 introduzem uma nova perspectiva sobre o conceito de “espaço 

público urbano” e como este é e pode ser desenvolvido, tendo em conta os seus 

elementos caracterizadores.  

[…] O desenvolvimento urbano está correlacionado em sentido temporal, ou seja, que 

na cidade há um antes e um depois; isto significa reconhecer e demonstrar que ao 

longo da coordenada temporal, nós estamos ligando fenómenos que são estreitamente 

comparáveis e que pela sua natureza são homogéneos. […]. (Rossi, 1966, p. 83). 

 
Com isto, Rossi afirma que existe uma continuidade temporal na cidade, e, como já foi 

explicado relativamente ao Capítulo 2 (Evolução urbana de Bucareste), é importante 

estar consciente dessa temporalidade. Existe um desencadear de acontecimentos 

(históricos, sociais, económicos, políticos, entre outros), que conduzem à contínua 

mutação espacial da cidade, composta de vários factos urbanos, todos relacionados 

entre si, e que se influenciam mutuamente. São condicionantes, e, também, 

condicionados. Estes, de carácter permanente ou temporário, têm o poder de retardar 

ou acelerar o processo de desenvolvimento urbano, e a cidade de Bucareste é um 

bom exemplo dessa continuidade temporal e de que modo existe uma influência 

mútua entre a evolução urbana e as ocorrências citadas anteriormente. Os espaços 

públicos, são, de modo generalizante e diminutivo do sentido do termo, qualificados de 

“lugares”, pois são concebidos intencionalmente para de si já revelarem um carácter 

público, aglomerador, indicação da existência de uma relação entre o sítio em questão 

e os utentes deste sítio. As suas características como espaço arquitectónico são 

possíveis de imitação, nomeadamente a sua forma, os seus limites, as suas funções, 

características que, realmente, foram repetidas em Bucareste, mas que como já se 

percebeu, não tiveram o impacto esperado na dinâmica urbana, pois não houve 

consideração da correlação temporal que deveria existir entre os diferentes factos 

urbanos. É neste contexto que é importante referenciar os termos de “Lugar” e “vazio 

urbano”, como factos urbanos da cidade, que têm o poder de modificá-la apenas pelas 

suas próprias existências, suscitar transformações, quer sejam estas melhorias ao 

estado actual ou não. O espaço urbano pode ser caracterizado por estes dois 

elementos. A sua estrutura compreende ainda, além da distinção entre permanente e 

                                            
71 Elaboradas de acordo com o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2012. 
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transitório, a diferenciação entre público e privado. É no carácter público, como já foi 

mencionado, que tenta se focalizar este estudo pois é essencialmente na estrutura 

colectiva pública que reside, na maioria das vezes, a singularidade dos espaços 

urbanos, do próprio conceito de cidade. No entanto, é importante lembrar que as 

esferas “pública” e “privada” apresentam-se sempre numa relação directa de confronto 

e coexistência.  

A ideia de “Lugar/ Locus“ (de cariz público) deve promover, através de acontecimentos 

sucedidos, e em função do tempo que neles passamos e que a eles dedicamos, 

momentos de reencontro pessoal e de interacção com o meio envolvente. Neles são 

estimulados acontecimentos físicos/psicológicos, e quando isto não ocorre, os Lugares 

são compreendidos como uma entidade anónima, uma vez que não terá sido 

estimulada a empatia, como é o caso das praças de carácter ocidental em Bucareste, 

pois apesar de a tipologia ser a mesma, o Lugar como Locus não pode ser 

reproduzido. Como explica Rossi na sua obra A Arquitectura da Cidade, na 

antiguidade, bem como hoje em dia, a escolha de um local para uma certa construção, 

quer seja uma igreja, uma casa, ou até um jardim, a sua situação, o seu sítio, todos 

eram e são governados pelo Genius Loci, estando o facto arquitectónico sempre 

relacionado com facto urbano onde está inserido, quer este existisse antes da 

construção, ou foi uma consequência desta. O Lugar em si participa na ideia geral da 

arquitectura como espaço singular e concreto (Rossi, 1966, p. 151).  

A arquitectura não representa senão um aspecto de uma realidade mais complexa, de 

uma particular estrutura, mas que, ao mesmo tempo, sendo o dado ultimo verificável 

desta realidade, constitui o ponto de vista mais concreto com que afrontar o problema. 

(Rossi, 1966, p. 43) 

Como afirma Rossi, a arquitectura, a sua parte física, apesar de ser o elemento final 

que pode ser observado e palpável de um processo de criação de um Lugar, é apenas 

um dos seus constituintes. Bastou determo-nos na consideração e observação de um 

único “espaço urbano” para que uma série de questões se tenham formulado; estas 

são referíveis, principalmente, a elementos, como a individualidade, o Locus, o 

desenho, a memória, e com eles esboça-se um tipo de conhecimento dos espaços 

urbanos mais completo e diferente daquele que estamos habituados a considerar. A 

empatia e a vivência ressentidas em relação ao espaço em causa são mais ou menos 

intensas consoante aquele que os habita. E cada pessoa habita de modo diferente, 

com uma intensidade diferente. Logo, um espaço enquanto Lugar nunca pode ter a 

mesma leitura perante todos os seus habitantes, muito menos de cultura para cultura. 
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Contudo a qualidade espacial de um Lugar está directamente ligada à quantidade de 

pessoas que consegue envolver e captar através da tal empatia que emite. Noções 

desta natureza em relação à maneira como devemos interpretar o espaço que 

habitamos estão associadas à nossa cultura histórica e social, bem como ao nosso 

viver em paisagens construídas, que difere de cidade para cidade, e de pessoa para 

pessoa, “às referências que para cada situação fazemos a uma outra situação e, por 

conseguinte, ao reencontrar pontos singulares, quase os mais próximos duma ideia do 

espaço tal como o havíamos imaginado” (Rossi, 1966, p. 154). É a partir dessas 

referências que deve se formar a nossa ideia de espaço. A qualidade de um Lugar não 

é uma coisa, um objecto, nem uma soma de características, ou uma simples 

combinação química. A qualidade é propriedade relacional. A diferença entre uma 

abordagem quantitativa e uma qualitativa é que esta última não consiste apenas em 

simples mudanças de parâmetros de projectos, mas na criação de um sistema diverso 

de geração de espaços “comuns”. A perda de qualidade de um Lugar está ligada à 

degradação social da comunidade associada, os dois se sustentam mutuamente num 

modo negativo: Lugar sem qualidade, Lugar sem indivíduos, e vice-versa. 

A realidade referente aos “vazios urbanos” relaciona-se com a dos “Lugares/ Locus”. 

Num entendimento geral, são considerados Lugares estagnados, que no seu estado 

actual, nada oferecem à cidade, retardando apenas o seu desenvolvimento saudável. 

Têm uma conotação pejorativa, como já foi definido anteriormente. De um ponto de 

vista negativo, podem ser considerados como elementos patológicos do tecido urbano, 

espaços “doentes” ou “parasitas”. Esta condição resulta numa isolamento desses 

espaços, para evitar uma contaminação dos espaços considerados “saudáveis”, o que 

faz com que sejam ainda mais negligenciados, existindo, assim, um ciclo vicioso 

implantado. No caso de Bucareste, os vazios urbanos, estigmas das transformações 

sofridas na malha, são como uma memória esquecida, reforçado este esquecimento 

pela negação da população dos acontecimentos históricos ocorridos. A evolução 

urbana de Bucareste pôs em evidência um processo para o qual, a cada fase política, 

a cidade estava condenada ao recomeço. A operação urbanística de Ceauşescu, 

sendo a mais recente e mais evidente, introduziu cicatrizes rasgantes no tecido urbano 

da cidade, cujos vestígios são visíveis na “cidade dissidente”, escondida atrás das 

barras da “cidade oficial”. São permanências informais (no sentido em que a sua 

evolução não segue as normas morfológicas aplicadas à realidade da “cidade oficial”), 

vestígios de um passado deixado por viver. Revelam-se através de “sinais físicos do 

passado e ainda através da persistência dos traçados e do plano” da cidade tradicional 
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(Rossi, 1966, p. 76) e mostram o fracasso da tentativa de controlo, e manipulação do 

urbanismo moderno. Bucareste, hoje, é a soma de lugares emblemáticos que não se 

apegam a coisa nenhuma, ou melhor, é uma malha urbana "perfurada", que se 

materializa em vazios urbanos. É caracterizada por limites físicos e imaginários e de 

mobilidade, que resultam na incapacidade de se apropriar dessas áreas, tendo como 

consequência um lapso de identificação das pessoas com estas.  

Em suma, os “Limites físicos” (ilustração 55) são os limites oficiais, palpáveis, visíveis 

a todos. São criados pela existência de frentes edificadas contínuas, que não são 

permeáveis em qualquer ponto, neste caso as barras de Ceauşescu, que não 

permitem a passagem de um lado da barra (a frente da cidade oficial) para o outro 

(frente virada para a cidade dissidente). Estas transmitem uma ideia de poder, devido 

à sua ininterrupção e escala monumental, que se impõe aos habitantes.  

 
 

Ilustração 55 – Planta esquemática representando os limites físicos sentidos na zona do Centro Cívico em Bucareste. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
A escala monumental do centro cívico, como já foi referido, não está adequada à 

escala humana, e essa inadequação cria um contraste nas vivências urbanas, 

produzindo limites imaginários entre o sítio e os utilizadores (ilustração 56), que 

condicionam a apropriação do espaço. São limites que não são perceptíveis 

visualmente, que actuam na psicologia do indivíduo, e a um nível mais abstracto. No 

centro cívico são materializados na charneira das barras de Ceauşescu com a cidade 

dissidente, por trás. São limites que servem para separar as duas cidades, e que 
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resultam na formação de vazios urbanos no interior dos quarteirões, completamente 

isolados, que surgem como fragmentos indefinidos e desfuncionais em Bucareste. 

 
 

Ilustração 56 – Planta esquemática representando os limites imaginários sentidos na zona do Centro Cívico em Bucareste. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Existem também limites criados pelos fluxos existentes na cidade (ilustração 57), isto 

é, a mobilidade dos carros, o seu estacionamento, que influenciam também a 

permeabilidade urbana pela sua própria existência, condicionando as vivências 

pedonais em Bucareste. Esta apresenta-se caracterizada do ponto de vista da 

circulação por grandes avenidas e cruzamentos, conferindo o poder ao carro. De facto, 

existe uma grande intensidade de viaturas, que ocupam o espaço destinado às 

pessoas, postas de lado.  

[…] ela esqueceu-se de fotografar os carros. Provavelmente porque existem em 

demasia, e que tornaram-se banais. Em 1989, contavam-se 100 000 deles em 

Bucareste, actualmente temos um millião. Ocupam os passeios e uma boa parte das 

ruas. […] Acho que podemos dizer que o Bucareste de hoje em dia é um verdadeiro 

parque de estacionamento. (Pîrvulescu apud Bran, 2006, p. 15)   

 Os habitantes contentam-se em usar os espaços nos bairros mais antigos não 

influenciados fisicamente pela intervenção de Ceauşescu, onde os edifícios e as ruas 

têm uma escala mais humana, fazendo com que não haja participação dos cidadãos 

na vida da cidade. Como afirma Krier na sua obra, “apesar do tapete de asfalto que 

serve de canal para o movimento do carro ainda é denominado de rua, não mantém 
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qualquer ligação com o significado original do termo.” (Krier, 1979, p. 03). Enquanto o 

carro na sua forma actual continua a ocupar as ruas, isto exclui todos os outros 

utilizadores, isolando os espaços públicos, bem como as pessoas. 

 
 

Ilustração 57 – Planta esquemática representando os limites de mobilidade sentidos na zona do Centro Cívico em Bucareste, criados 
pelas redes viárias existentes e a intensa utilização do carro. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Os vazios urbanos, interpretando a definição “área sem limites claros, sem uso actual, 

vago, de difícil compreensão na percepção colectiva dos cidadãos” podem expandir-se 

dos espaços existentes atrás das barras, e abranger também espaços existentes na 

cidade oficial. Os limites imaginários actuam para que espaços que sejam fisicamente 

acessíveis se tornem espaços inutilizados, devido à sua morfologia, à sua 

acessibilidade, à sua localização, entre outros parâmetros, influenciando a identidade 

urbana do local, e a relação deste com os indivíduos e vice-versa.  
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Ilustração 58 – Planta esquemática representando os vazios urbanos sentidos na zona do Centro Cívico em Bucareste, devido à 
existência de limites físicos, de mobilidade e imaginários. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Ou seja, os limites, quer sejam estes físicos, de mobilidade, ou imaginários, criam os 

vazios urbanos (ilustração 58), e estes subsistem devido às suas existências, 

observando-se uma co-relação entre uns e outros, originando uma estigmatização 

mental criada pelos indivíduos que os impossibilita de se identificarem com os 

espaços. O poder de um espaço é representado pelos seus limites porque é através 

os limites que podemos definir uma forma, e por isso parte da sua identidade. 

Devolver uma identidade ao espaço significa compreender, eliminar, e algumas vezes 

impor limites. A modificação dos limites, por lógica, pode influenciar 

consequentemente a modificação dos vazios urbanos, pois a sua eliminação resulta 

em torná-los acessíveis para as pessoas. Como exemplo, são propostos estudos dos 

vários espaços urbanos problemáticos ao longo da Avenida Unirii, já citados 

anteriormente, e que devido à existências de limites tornam-se vazios urbanos, e como 

tal, a eliminação dos seus limites pode ter repercussões positivas sobre o espaço. 
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Ilustração 59 – Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação 
à Casa do Povo, situada na 
extremidade Oeste da Avenida 
Unirii. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Quando chegamos a pé em frente à Casa do Povo (ilustração 59), temos a percepção 

de entrar numa outra dimensão, pois nos sentimos confrontados com o final da cidade, 

o que não é o caso. Isto porque a existência do edifício cria limites físicos e 

imaginários, tornando-se inacessível. Se imaginássemos eliminar os seus limites, que 

a tornam longínqua ao quotidiano dos bucarestenses, se ela se tornasse mais 

acessível como espaço e função, teria ela uma relação diferente com a cidade e com 

os habitantes? 

 
Ilustração 60 - Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação 
à Piata Constitutiei. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
No caso da Piata Constitutiei (ilustração 60), o que impressiona é o seu 

distanciamento total em relação ao contexto, tornado mais evidente ainda pelo espaço 

vazio envolvente. A praça transformou-se num enorme parque de estacionamento, e a 

existência dos carros não permite qualquer apropriação pelas pessoas. Além disso, o 

facto de estar situada logo em frente de um edifício tão emblemático como a Casa do 

Povo actua como um limite psicológico à utilização do espaço em volta desta, também 

devido a um grande controlo do sítio exercido por guardas/ polícias. A cidade deve ser 
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um tecido de conexão dentro do qual a continuidade urbana é assegurada por 

sequências diferentes de espaços, mas que estão relacionados entre eles.  

 
 

Ilustração 61 - Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação à 
Piața Unirii, na Avenida Unirii. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Em relação à Piata Unirii (ilustração 61), apesar de se constatar a existência de 

espaços verdes e do que poderiam ser espaços de lazer e de encontro adequados, 

esta é mais considerada pelos habitantes como um grande cruzamento viário, 

percorrida de todos os lados pelos carros, cercando os tais espaços verdes no seu 

centro, isolados. O que se observa aqui é claramente a imposição, não de limites 

físicos, porque fisicamente o espaço é permeável, mas de limites imaginários e de 

mobilidade, criados pelo isolamento dos espaços verdes e pela intensiva ocupação e 

passagem de carros à volta, que torna então a utilização da praça indesejável. A 

cidade deve modelar o seu espaço físico para o tornar utilizável pelos seus habitantes, 

transformando os espaços exteriores em polos de atracção capazes de pôr em relação 

diferentes tecidos urbanos.  
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Ilustração 62 - Esquisso representando 
a eliminação de limites (antes e depois) 
em relação ao rio Dâmboviţa. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 
O rio (ilustração 62) representa apenas um limite físico em Bucareste, separando a 

cidade em duas parte, norte e sul. É necessário investir nas zonas ribeirinhas, 

redando-lhes importância e transpondo-lhe uma continuidade espacial de modo a 

quebrar este limite: criação de percursos pedonais, que possam traduzir-se em zonas 

de lazer, de paragem, promovendo actividades nos espaços urbanos para os 

habitantes. 

 
Em relação à Avenida Unirii em si, esta foi concebida tendo em conta uma escala 

monumental, não adequada à escala humana. Em teoria, existe uma boa separação 

de funções em termos urbanísticos. Os carros têm quatro faixas de rodagem, duas 

para cada direcção. O espaço reservado ao uso pedonal, ao longo dos prédios, é 

separado da rede viária através de um filtro físico e visual formado por uma linha 

contínua de árvores, que deveriam tornar o uso dos passeios mais agradável. No 

entanto o problema apontado aqui é precisamente a escala monumental da avenida, 

Ilustração 63 - Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação 
à Avenida Unirii. (Ilustração nossa, 
2013) 
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que torna quasi impossível o atravessamento transversal desta, devido à escassez de 

passagens pedonais, tendo como consequência a pouca utilização pedonal da 

avenida, pois os habitantes têm como escolhas atravessar logo nas extremidades dos 

troços, ou sempre obrigados a percorrer todo o longo dos troços para o fazer. A 

solução seria criar um tecido urbano contínuo, através da introdução de passadeiras 

com maior ocorrência (ilustração 63). 

 
Ilustração 64- Esquisso representando 
a eliminação de limites (antes e 
depois) em relação à Avenida Unirii. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 
A insuficiente qualidade do espaço público deve ser alterada, o espaço aberto deve 

apresentar mais poder de atracção, através do desenvolvimento de zonas urbanas 

equipadas e definidas (ilustração 64). Outra causa da não utilização dos espaços 

pedonais é o facto que estes, na prática, são invadidos por carros, tornando-se parque 

de estacionamento sempre que seja possível. Se os espaços pedonais em teoria 

estavam bem determinados, a mesma atribuição funcional na realidade não se 

verifica, como se pode observar nas ilustrações 65 e 66. 

 

 
Ilustração 65 – Corte esquemático da Avenida Unirii, no qual estão assinalados a 
verde os espaços destinados para os pedestres, e a vermelho os espaços destinados 
para a circulação viária. (Ilustração nossa, 2013) 
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Ilustração 66 – Corte esquemático da Avenida Unirii que mostra a apropriação dos 
espaços destinados a pedestres pelos carros, através do estacionamento intensivo e não 
controlado. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Conclui-se esta observação dos espaços ao longo da Avenida Unirii com o estudo da 

sua extremidade Este, a Piata Alba Iulia. Apesar da denominação de “praça”, este 

espaço é na verdade uma rotunda monumental para circulação viária, estando o 

espaço verde no interior isolado, devido aos limites de mobilidades e imaginários 

existentes (ilustração 67). Dar demasiada importância ao fluxo viário tem como 

consequência directa uma insuficiente acessibilidade urbana aos espaços públicos 

existentes, resultando numa falta de relação entre os diferentes espaços. É necessário 

estabelecer uma nova hierarquia de fluxos e de relações, onde o peão se torna 

prioridade. Como afirma Krier, existe um conflito de interesses enorme entre 

“investimentos para encomendas de maquinas/carros e investimentos para seres 

vivos/Homem”, o que indica que “existe um preço para a restauração do espaço 

urbano, se a nossa sociedade quer continuar a valorizar a vida nas suas cidades” 

(Krier, 1979, p. 04). 

 
 

Ilustração 67 - Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação 
à Piata Alba Iulia, situada na 
extremidade Este da Avenida Unirii. 
(Ilustração nossa, 2013) 
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Numa visão mais positiva, existe um eventual valor poético, intrínseco à realidade 

observada, que é, de facto, espaços esquecidos e inutilizados. Além dessa ideia da 

memória colectiva de um passado decidido a existir apesar da sua constante negação, 

os vazios urbanos são bolhas de ar, fundamentais ao respirar da cidade. Esta, de 

grande intensidade edificada, ressente a necessidade de uma pausa, que se 

materializa explicitamente graças aos vazios urbanos, através das suas presenças 

silenciosas, enriquecendo a cidade de uma forma inesperada. São espaços de um 

enorme potencial, espaços a espera, de possíveis imaginários, de caminhos 

arriscados e de encontros fortuitos, carecendo de atenção, e a sua positiva 

transformação, empregue de forma devida, pode mesmo acelerar o progresso da 

cidade. Os vazios urbanos são então potenciais Lugares. Mas como é que pode ser 

originada a mudança de um para o outro? Como pode um vazio urbano transformar-

se, positivamente, em Lugar, elemento impulsionador da cidade? Rossi explica no seu 

livro que se interrogou várias vezes, no decorrer do seu ensaio, sobre a origem da 

individualidade de um facto urbano tal que o Lugar. Onde começa esta 

individualidade? Na sua forma, na sua função, na sua memória, ou algo mais? 

Finalmente declara que “o facto urbano está no acontecimento e no sinal que o fixou” 

(Rossi, 1966, p. 155). O Lugar cria-se através de um fenómeno que muda a relação 

que os utilizadores têm com ele, e que faz com que um sítio ordinário passe a ser 

extraordinário para eles. Surgem ainda mais questões sobre o assunto: o Locus na 

cidade, uma vez determinado, de que modo pode este influenciar o individuo, a 

colectividade, e o papel do indivíduo na colectividade? São dúvidas de natureza 

colectiva, “obrigam a determo-nos brevemente sobre o estudo das relações entre o 

Lugar e o homem; a ver, por consequência, as relações com a ecologia e a psicologia” 

(Rossi, 1966, p. 156-157). 

Depois de tanta destruição / reconstrução, desta vez cabe ao Bucarestense de decidir. 

Cabe ao Bucarestense de parar este processo. Um processo que o expulsou da sua 

cidade, que o aprisionou em gaiolas a ocupar. Gaiolas que se transformaram na sua 

casa obrigatória, onde o elevador se tornou em rua, e a cozinha no café da esquina. A 

esquina da rua, da “verdadeira”, herança da cultura árabe que lhe é implícita, 

desprovida dos seus habitantes, transformou-se num vazio urbano. Este vazio urbano 

persiste. Cabe ao Bucarestense de se apropriar dele. De se reapropriar dele 

identificando-o, delimitando-o. Cabe ao Bucarestense a escolha dos seus limites. 

Limites claros, onde ele se encontra enquanto indivíduo, onde ele se encontra com 

outro Bucarestense, enquanto indivíduo que faz parte de uma comunidade. Limites 
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que traçam as suas ruas. Ruas que contêm e se transformam nas suas piatas, estas 

afirmando os seus direitos à vivência espacial que lhes é específica. 

3.2. ELEMENTOS GERADORES DE ESPAÇOS COMUNS ADAPTADOS A UMA 

REALIDADE CULTURAL 

À propos de la perception consommatrice et perception productrice. 

La faculté de percevoir par soi-même des impressions, des informations brutes, de les 

assembler pour former une image intérieure et de les interpréter, la faculté de donner 

par soi-même du contenu à un espace vide en recourant à des associations, des 

souvenirs, des projections, voilà ce que j’entends par perception productive et sensible. 

Lorsque l’on sort du monde de l’information préfabriquée, du paysage culturel au sens 

le plus large du terme, pour se retrouver dans ces lieux anonymes, déclassés, 

sauvages, on est d’abord saisi par un profond ennui, on se trouve incapable de 

déchiffrer ce que l’on a sous les yeux. C’est alors que l’irritation s’ajoute à l’ennui. Il faut 

un certain temps avant que la perception productive ne se mette en action, avant que le 

monde autour de soi ne commence à se remplir. Les espaces vides sont 

indispensables à cet exercice qui confère à l’homme son caractère d’être culturel, saisir, 

assembler, interpréter, associer, projeter, rappeler. (Sieverts
72

, 2004).
 73

 

No acto de percepção do espaço que nos rodeia, somos confrontados com uma 

realidade que não é a nossa, à qual, com a nossa visão ocidental, não estamos 

habituados. Não a percebemos numa primeira abordagem. Ficamos perplexos perante 

ela, sem saber bem como reagir, pois não temos termos de comparação entre o 

cenário com o qual nos deparamos e os cenários aos quais já estamos habituados. Na 

tentativa de perceber como é que os espaços públicos funcionam em Bucareste, ficou 

claro o quanto a própria noção de “espaço público” precisava de ser reavaliada e 

redefinida, e tinha que ser adaptada à cultura objecto da nossa observação e objectivo 

da nossa intervenção. Só depois de entendermos isto, é que a nossa percepção 

                                            
72 Thomas Sieverts, nascido a 8 de Junho de 1934 em Hamburgo, é um arquitecto e urbanista alemão. 
Formado em Stuttgart, Liverpool e Berlim, foi professor na Universidade de Harvard, na Universidade 
Técnica de Darmstadt e na Universidade das artes em Berlim. 

73 A propósito da percepção consumidora e da percepção produtora. A capacidade de perceber por si 

mesmo impressões, informações brutas, de as relacionar para formar uma imagem interior e de as 

interpretar, a capacidade de dar por si mesmo conteúdo a um espaço vazio através do uso de 

associações, memórias ou projecções, eis o que eu entendo por percepção produtiva e sensível. Quando 

se sai do mundo da informação pré-fabricada, paisagem da informação cultural no sentido mais amplo do 

termo, para nos encontrarmos nestes lugares, anónimos, degradados, selvagens, somos primeiro 

apreendidos por um tédio profundo. Encontramo-nos incapazes de decifrar o que está sob os olhos. É 

então que se acrescenta ao tédio irritação. É necessário algum tempo, antes que a percepção produtiva 

se ponha em acção, antes que o mundo à nossa volta se comece a preencher. Os espaços vazios são 

essenciais para este exercício, que confere ao homem seu carácter de ser cultural: apreender, agrupar, 

interpretar, associar, projectar, lembrar-se. (Tradução nossa) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/8_juin
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Technische_Universit%C3%A4t_Darmstadt&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Technische_Universit%C3%A4t_Darmstadt&action=edit&redlink=1
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produtiva, a nossa capacidade de produzir, pode ser accionada, de modo a criar 

espaço. É possível reinventar a ideia de espaço público como um Lugar que leva à 

síntese da complexidade social actual? Ou seja, é possível inventar uma experiência 

pública, como Lugar de reunião, encontro, discussão e decisão? Para tal é necessário 

reinventar modos de participação e, para isso, a cidade deve fornecer condições 

adequadas. 

Um espaço público, como já se chegou à conclusão anteriormente, é um espaço de 

agregação e de encontro, é um espaço de conecção, onde os cidadãos podem se 

encontrar. O “carácter público” não está propriamente ligado à propriedade, 

formalmente pré-definida, mas à sua utilização pública. A sua qualidade é 

representada através das suas relações de movimento, de utilização, não é física, não 

é um objecto, mas mais uma característica relacional do utilizador com o Lugar.  

Mas apesar de todas estas presenças materiais, das coisas e das pessoas, não me 

teria tocado mais alguma coisa – algo que teria apenas a ver comigo, com a minha 

disposição, com as emoções e expectativas naquele momento, quando estava ali 

sentado? The beauty lies in the eyes of the beholder (a beleza está nos olhos de quem 

a vê”) – de repente tive consciência do sentido desta frase. Será que quer dizer que 

tudo o que senti na altura foi somente expressão e resultado do meu estado de espirito 

naquele momento, da minha disposição? Será que a vivência de então tinha, no fundo, 

pouco a ver com a praça e a atmosfera? (Zumthor, 2009, p. 84) 

Peter Zumthor74 afirma que a atmosfera “comunica com a nossa percepção emocional” 

(Zumthor, 2006, p. 13), de um modo instintivo, como uma primeira impressão que é 

gravada em nós. A possibilidade de um espaço, qualquer que este seja, ser vivido por 

um indivíduo, permite que ele se transforme num Lugar, de acordo com a sua 

disposição, os seus sentimentos, as expectativas no momento. Deste modo, qualquer 

espaço pode tornar-se num Lugar, sempre que provido de valor e significado aos 

olhos de quem o usa e, a partir dele, cria um quotidiano, manifestando-se familiar 

através dos laços que se estabelecem, ou pelas memórias físicas e imaginárias que 

são neles produzidas, existindo um efeito recíproco entre as pessoas e as coisas.  

On vient de s’arrêter devant un énorme trou, le centre du chantier. Très mal à l’aise de 

prendre des photos où l’on nous commande. Assis longtemps sur une pierre, je regarde 

comment l’espace de la rue en terre ou poussière vit. Un espace de passage. Pas 

d’arrêt. L’idée d’un banc, d’une vue vers le chantier. Trop vite, dans la grosse jeep, 

                                            
74 Peter Zumthor nasceu em 1943 em Basileia, tem formação de marceneiro, mestre-de-obras e 
arquitecto na Kunstgewerbeschule de Basileia e no Pratt Institute, Nova Iorque. Tem o seu próprio atelier 
de arquitectura desde 1979 em Haldenstein, Suíça, e é professor na Accademia di architettura, Università 
della Svizzera Italiana, Mendrísio.  
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nous passons en oblique devant un petit carré de terre entre murs. Une ruine vivante. 

Des restes et du nouveau. Une vigne déjà là, deux chaises apportées. Une 

atmosphère. (Pirson, 2007, p. 100)
 75

 

Através do seu trabalho, Jean-François Pirson76 aborda a noção de espaço humano. A 

noção de imaterialidade e de dimensão humana do espaço público, estão 

omnipresentes no seu percurso. A sua abordagem é descrita por Eric Furnémont77 

como uma revelação de que o espaço não é um simples espaço físico, vazio de 

sentido e usos. 

[…] Il est ce qu'Augustin Berque appela un écoumène. Un milieu de vie tissé de temps, 

un espace technique toujours symbolique, qui est le lieu de notre apprentissage d'être 

humain sur la terre. Ce milieu humain, socle de notre constitution d'humain en tant 

qu'humain, est dès lors immédiatement un milieu social, politique, culturel. Il est 

traversé de structures de reconnaissance, du possible de la rencontre, d'espaces de 

liberté et de parole. (Furnemont, 2011, p. 02)
78

 

Na sua memória descritiva sobre o Workshop “Territories and communities” em Haret 

Hreik em 2007, Pirson ilustra bem esta qualidade de uso do espaço. O autor descreve: 

“Ce soir, en rentrant vers le centre : cette petite fourgonnette le long de la route, 

l’arrière, ouvert sur un petit bar à thé, de petits tabourets dépliés. Un homme debout, 

deux autres assis. Petit espace public nómade” (Pirson, 2007, p. 101)79. Este 

workshop tinha como objectivo pensar na requalificação de uma praça pública em 

Haret Hreik, tendo em conta uma participação activa, usando materiais reciclados do 

sítio para criar a instalação de um espaço público ideal, uma cidade ideal para todos. 

Mas à medida que os dias passaram, Pirson deu-se conta que conceber este espaço 

                                            
75 Acabamos de parar em frente de um enorme buraco, o centro do sítio. Sentindo grande desconforto 
em tirar fotos ao que nos pedem. Muito tempo sentado numa pedra, eu olho para o modo como o espaço 
da rua em terra batida ou poeira vive. Um espaço de passagem. Sem paragens. A ideia de um banco com 
vista para a obra. Atravessando demasiado rápido num grande jipe, passamos obliquamente em frente de 
um pequeno quadrado de terra entre paredes. Uma ruína viva. Restos e novo. Uma videira já está lá, 
duas cadeiras são trazidas. Uma atmosfera. (Tradução nossa) 

76 Artista-pedagogo, professor honorário no Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard (Liège), 
Jean François Pirson (1950) exprime a sua relação com o espaço em práticas plásticas e pedagógicas 
diversas : desenho, fotografia, instalações, textos, workshops. 

77 Eric Furnémont (1962, Liège) é um arquitecto belga (Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard 
de la Ville de Liège), que cedo na sua carreira se envolveu em questões de ecologia, bem como sociais, 
políticas e culturais relativas ao espaço. Tem também formação em Filosofia e Filosofia da Arte. 

78 Ele é o que Augustine Berque chamou de ecúmeno Um modo de vida tecido de tempo, um espaço 
técnico sempre simbólico, que é o lugar da nossa aprendizagem de ser humano na terra. Este ambiente 
humano, pilar da nossa constituição de humano mesmo, é, portanto, imediatamente, um lugar social, 
político e cultural. É atravessado de estruturas de reconhecimento, do possível do encontro, espaços de 
liberdade e de palavras. (Tradução nossa) 

79 Esta noite, voltando ao centro: esta pequena carinha o longo da estrada, a parte de trás aberta sobre 
um pequeno bar de chás, com banquinhos desdobráveis. Um homem de pé, dois outros sentados. 
Pequeno espaço público nómada. (Tradução nossa) 
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público não era mais possível, ao nível da acção e do sentido, estando o bairro 

guardado por soldados do Hezbollah, existia uma grande monotorização de tudo o que 

acontecia. Finalmente, a realização final do workshop foi feita em frente da biblioteca 

da cidade, no espaço-tempo de um dia, com um pequeno estúdio de imagens numa 

tenda. Os habitantes eram fotografados, e vinham recuperar as fotografias 

desenvolvidas no final do dia. No centro da tenda, uma cadeira sobre um estrado, que 

joga um papel particular no dispositivo: ele põe em evidência o habitante, marca a sua 

presença, mas inicia-o também ao projecto colectivo.  

 
 

Ilustração 68 – Registo fotográfico do Workshop “Territories 

and communities” em Haret Hreik, 2007. (Pirson, 2007) 

 
Como afirma Rossi, “o conceito que nós temos de um facto urbano será sempre um 

tanto diferente do tipo de conhecimento que tem quem vive aquele mesmo facto” 

(Rossi, 1966, p. 47). Ou seja, o modo como vemos um espaço difere do modo como 

os outros o vêm, é uma leitura individual e subjectiva, e se não entramos em contacto 

com um espaço, não podemos formar uma impressão completa e equitativa do que ele 

é, para nós. A sua qualidade tem que ser vivida, sentida, e não apenas observada. 

Citando Claude Lévi-Strauss80, “ la ville… la chose humaine par excellence.” 81 (Lévi-

Strauss, 1955, p. 121). Ao referir-se à cidade como a coisa humana por excelência, o 

autor introduz as primeiras considerações sobre a qualidade do espaço e sobre os 

caracteres misteriosos da evolução da cidade. Compreender a cidade e os seus 

espaços de maneira concreta significa apreender a individualidade dos seus 

habitantes. 

                                            
80 Claude Lévi-Strauss (Bruxelas, 28 de Novembro de 1908 — Paris, 30 de Outubro de 2009) foi um 
antropólogo, professor e filósofo francês. É considerado fundador da antropologia estruturalista, em 
meados da década de 1950, e um dos grandes intelectuais do século XX. 

81 A cidade… a coisa humana por excelência. (Tradução nossa) 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_estruturalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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Tinha-se anteriormente referido que a identidade de um espaço é composta por limites 

condicionadores, uma forma e uma função. No entanto, faltou referenciar nessa 

definição a componente mais importante de todas, o utilizador, pois o Lugar, além das 

suas qualidades físicas, é além de tudo definido pelo carácter psicológico que advém 

do indivíduo que o habita. Percebeu-se que o Lugar depende essencialmente de quem 

o habita e como este o interpreta, mas também que existe um efeito no sentido 

inverso, do Lugar para o homem, e com isto surge a dúvida proposta por Max Sorre82, 

que se interroga sobre de que modo o ambiente influencia o individuo e a 

colectividade, e qual a co-relação existente entre o homem e o seu ambiente (Sorre 

apud Rossi, 1966, p. 162).  

Neste contexto, introduz-se as noções de “dimensão humana e pública” na elaboração 

da identidade espacial, elementos a ter em conta para a adaptação da noção de 

espaço público a outra realidade cultural. Estes elementos são catalisadores e 

geradores de espaço público, que já não é entendido como sendo um espaço físico 

unicamente, mas sim uma dimensão imaterial, com objectivos agregadores e de 

comunicação entre os indivíduos, criando não só relações extra-pessoais, com outras 

pessoas bem como relações com o espaço em si. O espaço público, além de ver 

observado através de qualidades quantitativas e qualitativas palpáveis, deve ser 

também percepcionado tendo em conta a sua dimensão intangível, uma “dimensão 

pública”. Esta noção dá origem à noção de “dimensão humana”, sendo esta última a 

que confere o carácter público de um espaço e a sua qualificação como Lugar, 

havendo uma relação intrínseca e dependente entre uma e outra. Pode-se até 

questionar sobre a intensidade desta, e mesmo da sua intencionalidade. Quando e de 

que modo é que uma origina a outra, isto é, uma é consequência da outra para depois 

obter-se espaço público em resultado de um desencadeamento, ou será que a 

existência das dois é necessária a priori para criação do mesmo? Pode-se reflectir-se 

em diversas situações, por exemplo um espaço onde posteriormente a dimensão 

humana se manifesta e por isso se cria a dimensão pública que dá origem a um Lugar; 

ou um Lugar arquitectado intencionalmente, onde a dimensão pública é introduzida, 

tendo em conta a priori de que é necessário para a sua existência da dimensão 

humana. Isto é, dimensão humana, e o habitar do espaço que implica, como elemento 

desencadeador da origem de um Lugar, ou dimensão humana atribuída como 

                                            
82 Max Sorre (1880- 1962) é um geógrafo francês cujos trabalhos nas áreas de geografia, biologia e 
humana foram reconhecidos mundialmente. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1880
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humana
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consequência da intencionalidade de transformar um espaço em Lugar? Estas dúvidas 

dirigem a mais dúvidas, e para a questão objectivo desta dissertação: Como 

arquitectar um espaço investido de uma dimensão pública? A criação de um espaço 

público, quer seja em Bucareste ou qualquer outro sítio, significa a criação de um 

espaço com o qual a sociedade pode se identificar e onde se pode reencontrar o 

sentido comum a partir da utilização quotidiana. Deve-se encontrar um equilíbrio entre 

a dimensão física do espaço que é proposto, e a imaterialidade das relações que 

devem se criar, garantindo uma relativa coesão própria para as práticas sociais 

Segundo Jeremy Till83, um elemento chave na arquitectura é a sociedade: “[…] a 

arquitectura como um produto e processo está sempre embebida nas dinâmicas 

sociais” (Till, 2010, p. 11). Restabelecer uma dimensão humana e pública significa 

intervir socialmente, seja na reactivação de espaços não utilizados, seja na projecção 

de espaços temporários e flexíveis em relação à transformação constante da cidade. 

O projecto de um espaço público deve ser um projecto provisório, que antecede a 

sociedade, interpretando as suas necessidades a cada vez, cada mudança, 

adaptando-se, e que, pode ter um efeito imediato, mas também que seja capaz de 

induzir um processo a longo prazo nas dinâmicas urbanas. É necessário que o 

processo de requalificação prevaleça a uma escala local e pontual, para uma relação 

directa entre sociedade e espaço. É nessa escala que é possível estabelecer ou 

mesmo reconstruir uma ligação entre o poder que pode ser exercido pelos habitantes 

e a evolução da cidade, não apenas o seu crescimento. Este poder não é um poder 

político, trata-se sim de um poder de decisão e controlo sobre o destino de uma 

comunidade pela própria comunidade em causa. Os limites de um espaço 

condicionam-no, quer estes sejam físicos ou imaginários, como foi referido 

anteriormente, e condicionam a sua utilização e o modo como os indivíduos se 

relacionam com este. Conceder o poder de decisão sobre os limites é conceder a 

hipótese de o habitante definir o seu próprio espaço e de que modo e intensidade ele 

quer interagir com este. Como se pode criar um espaço dentro do qual os limites são 

decididos pelos utilizadores, e não impostos por outra entidade? Modificando os 

limites, modifica-se a forma, a sua permeabilidade, a acessibilidade, a função e a sua 

                                            
83 Jeremy Till (1957), escritor, filósofo e educador, é também formado em arquitectura. Occupa 
correntemente o cargo de Presidente da  Central Saint Martins College of Arts and Design e Pro Vice-
Chancellor da University of the Arts London. Posteriormente foi director do curso de Arquitectura e 
Ambiente construído na Universidade de Westminster, e Professor de Arquitectura e Director da School of 
Architecture na Universidade de Sheffield, em Inglaterra. 

http://www.csm.arts.ac.uk/
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identidade, e então a maneira como os utilizadores são confrontados com este mesmo 

espaço.  

 
Ilustração 69 – Esquematização da materialização de um Lugar, e das diversas 
componentes necessárias. (Ilustração nossa, 2013) 

 
É neste contexto que se insere o projecto de Alejandro Aravena84, uma possível 

resposta à problemática referida, desenvolvido em Iquique, Chile, no ano 2001, e que 

consistia em restabelecer 93 famílias no terreno (5025 m2) que elas ambicionavam 

adquirir nos últimos 30 anos, com um orçamento limite de US$7.50085 por família. 

Uma oportunidade que permitiu testar critérios previamente desenvolvidos de modo a 

garantir uma apreciação qualitativa de cada unidade habitacional, de modo a que 

habitação social se torne um investimento social ao invés de uma despesa social. A 

ideia era projectar habitações que pudessem ser construídas no mínimo de terreno 

possível, e capazes de ser financiadas perto dos centros urbanos, onde algumas das 

famílias para as quais as construções foram desenvolvidas já viviam, sendo mais 

acessíveis às suas condições económicas. O resultado foi a duplicação da área inicial 

da habitação (de 36 m2 para 70 m2), com o custo apenas de US$1.00086 para cada 

agregado familiar, sendo que, 5 anos depois, qualquer casa do projecto Elemental 

Iquique está estimado com um valor acima de US$20.00087.  

                                            
84 Alejandro Aravena (1967) é um arquitecto chileno formado pela universidade de Arquitectura Católica 
de Veneza, director da equipa chilena Elemental desde 2006, em partenariado com a Universidade 
Católica do Chile. 

85 7.500 doláres americanos equivalem a 5.577,75 euros. 

86 1.000 doláres americanos equivalem a 1.344,8 euros. 

87 20.000 doláres americanos equivalem a 26.896 euros. 
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Ilustração 70- Representação esquemática do projecto da 
Elemental de alojamentos com frente contínua alternando 
com introdução de espaços de reserva para cada habitação. 
(Ilustração nossa, 2013) 

As casas constituem uma frente contínua, e contam com espaços intermédios de 

reserva, que permitem a sua ampliação em caso de necessidade, ou mesmo de 

desejo. Este espaço de reserva foi concebido de propósito pelo arquitecto, não para 

ser um vazio simplesmente, mas para ser um espaço de permeabilidade, em aberto, 

no qual os limites físicos e imaginários podem ser decididos pelos habitantes eles 

mesmos.  

 

Ilustração 71 - Representação esquemática do projecto da 
Elemental, após a construção inicial estar concluída, dando 
início ao processo de apropriação dos espaços de reserva 
existentes. (Ilustração nossa, 2013) 
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Segundo o ponto de vista de Jon Broome88, envolver as pessoas no processo de 

construção das habitações é uma preposição necessária para um processo de 

construção sustentável (Broome apud Blundell;  Till e Petrescu, 2005, p. 65). Os 

habitantes alteram as suas casas de acordo com os seus gostos, havendo inúmeras 

possibilidades de transformação do espaço interior e do espaço de reserva, como por 

exemplo a criação de varandas, ou até mesmo de espaços interiores de duplo pé 

direito. Na fase inicial, as habitações já contam com um espaço casa de banho e um 

espaço cozinha, geralmente sendo estes os mais dispendiosos e difíceis de construir. 

Para Aravena, a flexibilidade proposta pelo espaço construído é um factor fundamental 

para qualificar o modo de vida dos habitantes, pois com isto “eles alcançaram um 

segundo nível de necessidades”; com isto o arquitecto não faz referência apenas às 

necessidades básicas de protecção da chuva e da área mínima de habitação, que já 

por si deveriam ser um direito adquirido, mas sim a “necessidade de terem um espaço 

do qual se vão apropriar de uma forma que os agrade” (Aravena, 2008, p. 180). A 

participação dos habitantes nesse projecto, na criação do seu espaço íntimo, decorreu 

depois da construção das estruturas. A equipa da Elemental criou oficinas onde as 

pessoas podiam desenhar e fazer maquetes explicando aos arquitectos como 

pretendiam as suas casas, havendo um acompanhamento contínuo de todo o 

processo por parte dos profissionais, que também lhes ensinaram técnicas referentes 

a construção e acabamentos graças a workshops participativos.  

                                            
88 Jon Broome é um arquitecto norte-americano que durante os anos 70 e 80 esteve envolvido com 
cooperativas de habitação, que se baseava na construção de habitações em cooperação com grupos de 
pessoas não especializadas profissionalmente na arquitectura.  

http://www.hive.co.uk/by/jeremy-till/255275/
http://www.hive.co.uk/by/doina-petrescu/270105/
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Ilustração 72 – Registo fotográfico da obra da Elemental, comparando as diferentes fases 
do projecto, a inicial com a construção da parte estrutural com casa de banho e cozinha, e 
a de apropriação do espaço de reserva por parte dos habitantes, formando uma fachada 
diversificada em termos de texturas e materiais, ao invés de uma fachada uniforme e 
regular. Fonte: website do arquitecto Alejandro Aravena. (Aravena, 2013)  
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Segundo Andres Lepik89, “a flexibilidade inerente aos espaços cria uma outra forma de 

participação após o arquitecto ter terminado o seu trabalho.” 90 A apropriação do 

espaço significa que alguém está a personalizá-lo, a adaptá-lo, a longo ou curto prazo, 

onde a identidade de quem o habita é expressa e a pessoa pode criar uma relação 

mais íntima com este, convertendo-o a seus olhos num Lugar, pois transfere nele as 

suas vivências espaciais quotidianas. Desse modo, o espaço apropriado é um espaço 

recriado, concreta e simbolicamente, pois nele o sujeito imprime a sua identidade e ao 

recriá-lo o indivíduo é modificado por ele, ou seja, o fenómeno da apropriação é um 

processo de acção-transformação recíproca entre ambiente e indivíduo. No entanto, o 

modo como o indivíduo se relaciona no seu espaço e o modo como constrói a sua 

identidade, dificilmente gerarão uma participação directa. O indivíduo não defenderá o 

seu espaço se não se identificar com ele e dificilmente porá em marcha uma iniciativa 

colectiva se carecer de relações de sociabilidade regulares. É necessário provocar 

encontros. 

As habitações evolutivas e flexíveis são projectadas por arquitectos e são concluídas 

pelos habitantes. É uma estratégia que facilita a relação do utilizador com o espaço 

construído, permitindo que o espaço construído se possa adaptar às diferentes 

necessidades, desejos e usos de indivíduos que possam fazer parte de sociedades e 

culturas distintas. Estes espaços podem ter várias funcionalidades e modos de 

utilização, transformando-se a longo ou a curto prazo segundo as necessidades dos 

seus utentes. Estes modelos podem ser uma resposta adequada às constantes 

transformações da sociedade, onde as exigências das pessoas perante o modo de 

viver se alternam constantemente. Construir tendo em conta este conceito de 

habitação, que se adapta e evolui, inspirando-se na autoconstrução, é uma resposta 

directa para a sociedade contemporânea, que se adequa tanto a indivíduos com 

escassos recursos financeiros como aos níveis económicos mais elevados. 

Como tal, a percepção produtiva deve entrar em acção, com uma intenção 

essencialmente virada para as pessoas, sendo importante saber a quem nos 

dirigimos, o porquê, para depois sabermos o como. O indivíduo não é apenas um 

ícone visual, mas também um catalisador de experiências e, tornando-se protagonista 

do espaço, decide os seus próprios limites, de acordo com as suas próprias 

                                            
89  Andres Lepik (1961) é um historiador e curador de arte alemão, licenciado através da School of 
Design, Harvard University. 

90 Afirmação de Lepik numa entrevista em “ Experiências Participativas / perspectivas Críticas”. 
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necessidades. Os percursos e funções são definidos por ele, e não por outras 

entidades, pois isso seria a imposição de novos limites ao espaço, e portanto à sua 

apropriação. A restruturação / eliminação de limites pelos cidadãos devolve uma 

dimensão humana ao espaço, através de projectos com a participação dos próprios 

habitantes. Para quê? Sendo eles os que têm mais interesse na sua utilização, 

investindo e tomando consciência do espaço público que de facto lhes pertence, criam 

relações interactivas com o Lugar, onde o lado humano e de encontro e comunicação 

são primordiais. Num mundo em que tomamos consciência da falta de ligação entre o 

arquitecto e as necessidades e costumes dos utilizadores, é necessário superar 

através de caminhos inovadores e informais esse abismo entre o arquitecto e a 

sociedade contemporânea. Os espaços propostos por arquitectos e urbanistas devem 

antever as necessidades da sociedade, estruturando-os e funcionando como 

instrumentos de orientação dos comportamentos, introduzindo frequentemente a 

consulta e o contacto organizado com os potenciais utentes, integrando-os no 

processo de modo a dar origem a dimensão humana e consequencialmente, criar um 

Lugar. Os elementos espaciais de carácter público servem sempre de catalisadores na 

estrutura urbana, tendo um papel fundamental na dinâmica das vivências urbanas, 

agindo numa escala humana, mas tendo influência na escala da cidade, sendo que 

uma intervenção pontual repercuta-se sempre, condicionando a dinâmica do seu 

contexto envolvente. São gerados espaços que possibilitam a aplicação dos direitos e 

deveres do indivíduo enquanto cidadão e membro de uma comunidade. Onde? Em 

sítios que existem na cidade, mas cuja dinâmica é alheia a esta, estagnando as 

vivências aí existentes e as permanências que subsistem. Como se estabeleceu 

anteriormente, os vazios urbanos são espaços com um enorme potencial, pois são 

Lugares que poderiam ser e não o são, e a sua requalificação urbana só pode ter 

consequências positivas, restabelecendo os seus laços com o quotidiano e com a 

cidade em si. Na regeneração de um único vazio urbano, existe a eventualidade de 

“contaminação” através da dimensão pública que nele é introduzida, podendo curar-se 

as cicatrizes existentes e cozendo-se os novos espaços aos tecidos saudáveis já 

existentes. No entanto esta, através do investimento da dimensão pública, está 

dependente da participação concreta da população, sem a qual esta abordagem não é 

possível. 

Participation must be understood as a progressive and evolving process, which builds 

inferentially, through the integration as well as by the setting of goals according to the 
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new situations created. Participation is performative, is a "collage of a collage in another 

collage", it can’t be worked with preconceived models.
 91

 (Petrescu, 2005, p. 53). 

A transição do mundo inteligível (o das ideias e das teorias) para o mundo sensível 

(palpável, materialização da ideia) faz ressentir a necessidade de introduzir um 

terceiro registo ao processo, o dos elementos ou materiais de construção (khôra92), 

para que o inteligível se torne sensível, e que do sensível se possa produzir 

inteligível93. O agenciamento dos elementos que tornam possível esta transição, a 

criação de relações entre estes, é obtida através da construção de um discurso. No 

processo de percepção produtiva, é a racionalização desse discurso que gera o 

agenciamento dos diferentes actores, reunindo pessoas e baseando-se na 

comunicação, mas sobretudo na realização de uma intervenção baseada num 

contexto e condições específicas, com uma temporalidade precisa. Isto é, é 

necessário que exista um objectivo comum claro para os diferentes actores 

envolvidos. Segundo Doina Petrescu94, “a participação depende do desejo dos 

participantes” (Petrescu, 2005, p. 45). Uma nova abordagem em matéria de 

arquitectura e planeamento urbano não deve ser iniciada apenas por estruturas 

centralizadas e órgãos governamentais. Deve incluir também iniciativas ao nível dos 

desejos colectivos e individuais dentro dos grupos micro-sociais existentes no espaço 

público: associações de bairro, equipas informais, organizações auto-geridas, 

pequenas instituições, espaços alternativos e os próprios indivíduos. Políticas de 

desenvolvimento urbano devem apelar à motivação de cada indivíduo que está 

implicado directa ou indirectamente, e atender às suas necessidades, estimulando-os 

de modo a obter os resultados desejados. O desejo funciona como um motor dos 

processos participativos, e muitos projectos recentes funcionam como catalisadores 

                                            
91 A participação deve ser entendida como um processo progressivo e evolutivo que se constrói 
inferencialmente, tanto pela integração como pelo ajuste dos seus objectivos de acordo com as novas 
situações criadas. A participação é performativa, é uma "colagem de uma colagem numa outra colagem ", 
não pode ser trabalhado com modelos preconcebidos. (Tradução nossa) 

92 Khôra é um termo filosófico descrito por Platão em Timaeus como um receptáculo, um espaço, ou um 
intervalo. Não é nem “ser”, nem “não-ser”, mas um intervalo entre o qual as "formas" foram originalmente 
cativas. Aquando do seu seminário sobre a noção de conceito, o filósofo belga Aram Mekhitarian define-o 
como o terceiro registo da Theoria (na qual se nomeia o “ser das coisas”, a ideia, e não a essência, o 
sensível), sendo uma necessidade condicional que, não sendo palpável, lhe dá acesso, pois é a junção 
do mundo inteligível ao mundo sensível. Com este termo, Mekhitarian define toda a espacialidade como a 
criação de relações, através dele mesmo, das suas próprias condicionantes. 

93 Seminário de Aram Mekhitarian, filósofo belga, sobre a noção de “conceito”. 

94 Doina Petrescu é uma arquitecta romena com formação em filosofia e doutoramento em “Estudos 
Femininos”, professora na universidade de Sheffield e na Architectural Association em Londres. É 
também membro do Atelier d’Architecture Autogénéré, uma rede interdisciplinar que desenvolve 
"estratégias" e "tácticas" de pesquisa e intervenção na cidade na intersecção de múltiplas perspectivas: 
arquitectos, artistas, pesquisadores, estudantes, activistas, pessoas 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 132 

urbanos, juntam pessoas de diferentes idades e origens culturais, que constroem 

espaços como consequência dessa mesma união de desejos. 

Na sequência da complexidade desta questão, é necessário promover a Regeneração 

Urbana, com o intuito de sensibilizar entidades públicas e privadas, bem como cada 

indivíduo directa ou indirectamente relacionado com o planeamento urbano, para a 

sua importância na dinamização em termos económicos, ambientais mas sobretudo 

sociais, porque, de facto, é um assunto que diz respeito a todos, e não deveria deixar 

ninguém indiferente. Existe a necessidade de lançamento de uma acção estratégica 

ambiciosa que aborde de um modo integrado e integral o tema da regeneração 

urbana. Neste contexto, um conjunto de termos é usado para expressar esta 

necessidade de recuperar a cidade: a requalificação, o restauro do património 

arquitectónico, a reabilitação da cidade, a reconstrução da imagem e da identidade 

urbana. Esses termos não se referem a políticas urbanas específicas, mas as acções 

a serem feitas para começar a re-tecelagem dos tecidos urbanos destruídos e a 

imagem da mudança de cidade. A utilização destes termos remete para o discurso 

sobre a cidade, principalmente para a forma urbana e arquitectónica e o 

reaparecimento da actividade económica. Mais do que construções novas, é 

importante reabilitar o edificado e espaços já existentes, que requerem intervenções 

de manutenção e conservação. Mas a preocupação deve ir para além da casa, do 

prédio em si, deve também abordar as pessoas. Deve-se procurar fazer uma gestão 

de proximidade, retomando a ligação da componente social com a componente física 

da obra, privilegiando-se reuniões alargadas aos habitantes. Subsistem sempre 

problemas sociais consideráveis no decorrer de uma intervenção num contexto social 

carregado devido a vivências muito conflituosas decorrentes da coexistência de 

culturas diferentes no mesmo local, e é necessário inverter a situação e criar 

motivação e urbanidade para conseguir integrar as pessoas no processo, sendo uma 

forma de combater exclusão social e sentimentos de estigmatização. A inserção leva à 

adaptação de hábitos, criando novas vivências em bairros e zonas urbanas 

consolidadas. “Precisamos de cidades onde as pessoas possam viver, possam 

usufruir, não precisamos de cidades bonitas” (Dr. Carlos Humberto De Carvalho, 

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, 27 de Setembro de 2012, 1º Seminário 

Internacional sobre Regeneração Urbana), esta declaração refere-se à preferência de 

reabilitação de património construído degradado, ao invés da construção de novos 

fogos, uma acção não sustentável na sociedade actual, e que as questões relativas à 

habitação vão muito mais além da dimensão estética. Importa sim resolver questões 
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que influenciem directamente na melhoria da vida das pessoas, organizando o espaço 

de maneira a que este seja vivido por elas. A participação da comunidade na 

reabilitação do seu espaço resulta na coesão social e qualificação da população, 

promovendo o convívio e a partilha do espaço, que se torna num pólo de agregação e 

de inclusão social. Se o desenvolvimento sustentável é mencionado como um 

objectivo estratégico, a regeneração urbana é o meio pelo qual podemos implementá-

lo na área de planeamento urbano, e isso é possível através de uma abordagem de 

projecto integrada. O projecto urbano é um conceito, mas também um modo de agir 

que marca a transição da maneira tradicional de pensar (conceber a cidade como um 

plano) e uma nova abordagem para o planeamento, mais aberta à mudança e a 

debates. Revela uma visão da construção urbana que responde a um processo lógico, 

combinando continuidade e mudança, e pode ser tanto uma acção concreta como uma 

abordagem metodológica. Tenta articular várias escalas de intervenção (local e da 

cidade), e também diversas áreas (económica, social e espacial), numa estratégia de 

marketing urbano. O projecto urbano é, portanto, um projecto colectivo que integra 

uma multiplicidade de actores, e a negociação produzida dentro deste jogo permite-lhe 

que este seja modelado para se adaptar progressivamente aos requisitos sociais 

(Ingallina, 2001, p. 6-10). 

 
Ilustração 73 – Esquisso representativo de tomada de consciência que existe num processo 
temporal no acto de activação de um vazio urbano com o intuito de o transformar num Lugar 
pelo e para os habitantes. (Ilustração nossa, 2013) 

 

A arquitectura é feita para nós a utilizarmos. Não é nenhuma das Belas Artes. Acho 

que esta também é a tarefa mais nobre da arquitectura, o facto de ela ser uma arte 

para ser utilizada. Mas o mais belo é quando as coisas se encontram, quando se 

harmonizam. Formam um todo. O lugar, a utilização e a forma. A forma remete para o 

lugar, o lugar é este e a utilização é esta. (Zumthor, 2006, p. 69) 

No seguimento dessa ideia são apresentados dois exemplos de projectos que se 

baseiam no conceito de regeneração urbana e participação social, especificamente a 
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participação dos habitantes em colaboração com equipas multidisciplinares de 

profissionais, para um projecto comum, o de re-activar frestas urbanas, que se possam 

transformar em Lugares. Os projectos relacionam a prática arquitectónica, 

nomeadamente o processo projectual apresentado no Capítulo 3, com a disciplina da 

arquitectura e experiências reais existentes a nível internacional. A importância da 

participação das pessoas no projecto reside no facto de permitir que o construído 

ganhe sentido para os utilizadores. As intervenções devem ser sempre consideradas 

processos evolutivos, e não respostas definitivas, que ocorrem em diversos tempos, 

fazendo com que um espaço anteriormente visto como vazio urbano se torne num 

espaço de experimentação, e, seguidamente, num espaço público aglomerador 

promovendo a reunião entre pessoas.  

O primeiro projecto a referir denomina-se Eichbaumoper (2009), sendo da autoria de 

raumlaborberlin95. Os projectos deste colectivo resultam sempre da intersecção entre 

arquitectura, urbanismo e intervenções urbanas, formando equipas pluridisciplinares 

de profissionais de diversas áreas (músicos, artistas, filósofos, sociólogos), tendo em 

conta a regeneração urbana como um processo natural da evolução da cidade e 

sociedade. 

Yes we do love the great ideas of the 60s 70s and the optimism which is inherent in 

changing the world at the stroke of a pen to the better. But we strongly believe that 

complexity is real and good and our society today does need a more substantial 

approach. Therefore our spacial proposals are small scale and deeply rooted in the 

local condition…. BYE BYE UTOPIA!
96

 (raumlaborberlin, 2008-2011)  

Intervêm em pontos estratégicos urbanos de extrema dificuldade e complexidade, 

sítios deixados ao abandono, que não conseguiram adaptar-se ao desenvolvimento do 

resto da cidade, deixados como reserva entre diferentes sistemas, como é o caso do 

exemplo seleccionado. O espaço é então alvo de experimentação por parte do 

                                            
95 Colectivo de arquitectura experimental fundado em 1999 e instalado em Berlim, baseado na crença 
que o futuro trará melhores condições vivenciais para todos os indivíduos, e que conta com a participação 
de oito arquitectos inseridos numa estrutura de trabalho colaborativa. O colectivo não se considera como 
um atelier de arquitectura convencional, e não se designa como solucionador de problemas, mas sim 
como uma associação que inicia os processos que dão aos habitantes a oportunidade de saber, perceber, 
e utilizar a cidade e as suas dinâmicas e as suas possibilidades. Dizem-se ainda produtores de uma 
arquitectura em que é possível unir o espaço à experiência individual, descobrindo novas qualidades e 
conduzindo à criação de uma nova imagem da cidade na mente dos utilizadores. 

96 Sim nós amamos as grandes ideias dos anos 60 e 70 e o optimismo que lhe é inerente em mudar o 
mundo para melhor com o golpe de uma caneta. Mas acreditamos fortemente que a complexidade é real 
e boa e que a nossa sociedade hoje em dia tem necessidade de uma abordagem mais substancial. 
Portanto, as nossas propostas espaciais são de pequena escala e profundamente enraizadas na 
condição do local.... ADEUS UTOPIA! (Tradução nossa) 
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colectivo, pois na opinião deles, os vazios urbanos oferecem um potencial inexplorado 

que com as suas intervenções tentam activar, abrindo padrões de uso alternativos 

deste, baseados em ideais colectivos, bem como na diversidade urbana. Além dos 

profissionais envolvidos, contam também com a participação dos habitantes, com uma 

ideia centrada nas trocas e relação social vinculada com estes pois consideram que 

“ninguém sabe melhor, em cada situação, do que aqueles que devem lidar com os 

espaços numa base quotidiana”. Fonte de valiosa informação em relação à história, 

medos, desejos, necessidades reais e dificuldades sentidas, os habitantes são os que 

mais têm noção desta rede invisível que opera em cada situação espacial, e são 

encorajados a participar activamente nos processos de decisão e construção, forjando 

uma aliança valiosa entre os intervenientes locais e os profissionais externos. 

 
 

Ilustração 74 – Os registos fotográficos acima apresentados mostram a localização do 
sítio de intervenção, a estação metropolitana Eichbaum, bem como o estado do espaço 
antes de ter sido reactivado pelo colectivo, sendo evidente o estado de abandono e 
vandalismo do sítio, (raumlaborberlin, 2008-2011)  

 

Architecture is an experimental laboratory for a moment related to the participatory work 

practice in urban areas. Architecture is understood not as an object, but rather as 

history, a layer of the history of the place. As architects, artist we are more of activists, 

because we operate within the city. Architecture is a tool, in the search for a city of 

possibilities, the city of tomorrow!
97

 (raumlaborberlin, 2008-2011) 

O Eichbaumoper projectou-se como um laboratório urbano, localizado num espaço 

público degradado pela auto-estrada A40 entre Mülheim e Essen. Sendo a activação 

                                            
97 A arquitectura é um laboratório experimental para um momento relacionado com o trabalho 
participativo em áreas urbanas. A arquitectura é entendida não como um objecto, mas como história, uma 
camada da história do lugar. Como arquitectos, artista, somos mais como activistas, porque operamos 
dentro da cidade. A arquitectura é uma ferramenta, na procura de uma cidade de possibilidades, a cidade 
de amanhã! (Tradução nossa) 
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do local a principal abordagem utilizada, diversificando o uso do espaço público, 

considerado como uma força impulsionadora para o desenvolvimento de bairros 

vibrantes, contemporâneos e adaptados às necessidades transitórias da cidade. O 

projecto caracteriza-se por uma transformação temporária da estação de metro 

Eichbaum, construída nos anos 70, com uma utilização massiva de betão. 

Considerado antigamente como um sítio de inspiração e esperança, o Eichbaum 

transformou-se num espaço de vandalismo e medo. No entanto, é uma importante 

conexão na paisagem urbana, dividida por estradas e linhas de metropolitano, 

encarando desafios sociais e urbanos. Introduziu-se uma narração programática para 

o espaço, que se materializou numa ópera urbana. O projecto destaca-se como um 

símbolo arquitectónico de reactivação e transformação, e oferece um espaço 

workshop, uma sala de conferências, bar, cinema, galeria de arte, um Lugar de 

encontro e um café com espaço de leitura. Os compositores e artistas convidados, 

bem como os residentes locais, formaram eles mesmo a ópera, reflectindo os seus 

medos, esperanças, sonhos e memórias, fazendo com que o mundo real da vida 

quotidiana se fundisse com o mundo artificial da ópera, numa mistura com as histórias 

da população local, o ruído das vias de automóveis, o ritmo do metro a passar. os 

espaços teatrais e urbanos já não estão separados um do outro. O Eichbaumoper, 

construído a partir de uma estação negligenciada, tornou-se um teatro no qual não há 

espectadores, apenas actores e, em adição aos momentos artísticos que são 

elaborados, a Ópera iniciou um processo de mudança social, que persiste até hoje. 
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Ilustração 75 – registos fotográficos que captam momentos de apropriação da estação 
metropolitana Eichbaum, no âmbito da intervenção urbana do colectivo raumlaborberlin. 
Os momentos fotografados mostram a directa convivência entre utilizadores da linha de 
metro com o espaço de concerto, bem como a utilização de todo o espaço da estação 
como um palco performativo, em que os próprios utilizadores criam as dinâmicas e são 
eles mesmos os actores. (raumlaborberlin, 2008-2011) 

 
No mesmo registo de intervenção de participação cidadã, surge Ésta es una plaza 

(Esta é uma praça), numa iniciativa chamada Montajem de acciones urbanas, da 

autoria da Casa Encendida em colaboração com a Urbanacción de Madrid, que 

consiste numa montagem de acções urbanas, com o intuito de apelar à vizinhança da 

parcela do bairro de Lavapiés y Embajadores (Madrid) onde intervêm. A dinâmica 

económica do bairro é caracterizada por um grande número de lojas tradicionais, que 

foram encerradas e depois retomadas por comerciantes imigrantes. A acumulação de 

várias nacionalidades num espaço urbano pequeno tem originado um aumento da 

sensação de insegurança no distrito por parte dos seus próprios habitantes, atribuindo 

parte da responsabilidade à indústria marroquina, quase por unanimidade, tendo como 

consequência uma grande marginalização das minorias étnicas e o aumento do 

preconceito, entre outras coisas. Esta questão social era problemática na 
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generalidade, mas a partir de certo ponto, encaminhou-se para as questões e 

controvérsias no bairro e em torno do uso do terreno em causa, antes de este ter sido 

utilizado para a intervenção de Ésta es una plaza em 2008. Tratava-se de um local 

encerrado há mais de 30 anos, localizado na Calle Doctor Fourquet n º 24, no bairro 

de Lavapiés, e esta inactividade prolongada trouxe consequências reais de 

envelhecimento territorial: vegetação densa sem qualquer tipo de tratamento, terreno 

não consolidado, não estando adequado a qualquer tipo de utilização. O que poderia 

acontecer na vizinhança para que este passa-se de um carácter privado a ser um 

elemento de carácter público que pudesse transformar todo o bairro? A acção inicial 

baseou-se simplesmente em perguntar directamente aos habitantes o que eles 

queriam fazer da parcela. Através destas pesquisas descobriram-se os maiores 

problemas existentes, graças às queixas por parte da população sobre a falta de 

espaços verdes, terrenos de jogos para crianças, e de espaços culturais, dando 

origem a um desejo forte de instalar hortas urbanas e de criar áreas de jogo e teatros 

ao ar livre, entre outras actividades lúdicas e sociais. Deste modo, de forma 

temporária, os residentes tiveram a oportunidade de ter um espaço próprio, 

desenhado por e para eles. A grande adesão fez com que a proposta deixasse de ser 

temporária, lutando-se para que pudesse perdurar no tempo com todos os litígios 

administrativos necessários. 
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Ilustração 76 - Sequência de imagens com a simulação da implantação da proposta no 
local de intervenção. Denota-se a vontade dos habitantes de construir áreas de cariz 
lúdico, muito ligado à natureza, e da elaboração de uma horta urbana, gerida pelos 
morados para o beneficio de todos os vizinhos. Fonte: Blog de “Ésta es una plaza”. (Ésta 
es una plaza, 2008) 

 
Implicando-se o sentido de participação, de modo a que a iniciativa pudesse ser 

realizada e que o projecto Ésta es una plaza se pudesse tornar realidade, o grupo 

mais importante foi o Operarios del Espacio Público, que a partir de uma iniciativa de 

cinco dias, decidiu desenvolver um projecto modelo para o cuidado e autogestão deste 

vazio urbano. Este grupo é composto por: Andre Albuquerque (arquitecto), Cristina 

Braschi (arquitecto), Jerome Gottardi (arquitecto), Roberta Nanni (arquitecto), Laura 

Riera (ciências do ambiente), Nuria Navarro (biólogo), Olga Quadro (designer 

industrial) e Vincent Remedios (Fine Artes). O projecto teve a colaboração de Esterni, 

uma empresa cultural com sede em Milão, que desde 1995 projecta espaços públicos, 

especializando-se na criação de serviços para pequenas e grandes comunidades, 

promoção e produção de eventos de agregação, desenvolvendo campanhas de 

comunicação necessária e compartilhada. O outro grupo de pessoas envolvidas, não 

menos importante que os acimas referidos, é o dos vizinhos/moradores, já que sem a 

sua presença e colaboração o projecto não teria sido levado a cabo, e sendo também 

o grupo mais beneficiado por todo o processo e uso do terreno. Os moradores locais, 

sendo aqueles que apelaram à ideia de se construir uma praça, que consideravam um 
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elemento necessário no bairro urbano, são os que hoje em dia assistem o Lugar para 

que este continue a ser uma praça que funcione mediante um sistema de autogestão.  

 
Ilustração 77 - Sequência registos fotográficos que demonstram o resultado da 

intervenção dos colectivos e dos habitantes num terreno abandonado, resultando na 
apropriação e requalificação deste. Fonte: Blog de “Ésta es una plaza”. (Ésta es una plaza, 
2008) 

 
Pode-se referenciar ainda o facto de que os moradores de bairros vizinhos virem 

interagir e perguntar, interessados com a possibilidade de continuar esta acção com 

projectos semelhantes em outras partes da cidade. Ésta es una plaza torna-se então 

um modelo de como ter vantagens da crise económica. Aproveitando um terreno 

abandonado, e incorporando-o de novo na cidade graças às acções dos colectivos 

que o promovem e dos vizinhos, este transformou-se num ponto de encontro do bairro, 

e numa zona verde, no entanto a função atribuída é provisória, podendo variar de 

acordo com a mudança das necessidades dos habitantes.  

A “participação” dos habitantes, dos usuários da cidade e dos actores da sociedade 

civil na concepção das decisões locais, e mesmo na sua realização, é uma 

necessidade para adaptar a democracia representativa às exigências da sociedade 

contemporânea. Mas não é uma alternativa. É um seu complemento. Contudo, a 
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participação traz com ela um projecto de sociedade funcionando mais por compromisso 

e por consenso, e menos por conflito. (Ascher
98

, 2010, p. 128)  

 
Ilustração 78 – Esquisso do processo reprodutível das intervenções de regeneração 
urbana, que a partir da adesão dos habitantes e publicidade dos objectivos atingidos, age 
de um modo “contaminante” aplicando-se a outros sítios que sintam a necessidade de 
intervenção, de acordo com a vontade dos habitantes. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Como estes exemplos de colectivos de regeneração urbana citados, existem inúmeros 

outros (recettas urbanas; Atelier d’Architecture Autogérée; EcoBox; Le Bruit du Frigo; 

What If; PLA Buits; CREP; Haricots; etc). Mas o que vale reter desta informação não é 

tanto o local de intervenção ou o contexto social, nem sequer o objecto produzido 

como resultado final e definido, mas sim o processo que é iniciado, e que graças à 

participação social dos habitantes, cooperando com os arquitectos e demais 

profissionais envolvidos, permite devolver uma dimensão humana a um vazio urbano, 

permitindo assim que reganhe uma dimensão pública que faça dele um espaço público 

por excelência. Um processo que é reprodutível, adaptando-se ao contexto 

sociocultural do espaço que se pretende regenerar. 

                                            
98 François Ascher (1946-2009) foi um urbanista e sociólogo francês diplomado em ciências económicas, 
doutor em estudos urbanos e ciências humanas, especializado no estudo dos fenómenos metropolitanos 
e na planificação urbana. 
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4. (RE) GENERAR BUCARESTE 

Neste terceiro e último capítulo elabora-se um estudo mais aprofundado do sítio 

elegido com um potencial adequado para, a partir dele, se projectar espaço público 

que possa modificar dinâmicas sociais e urbanas, tendo em atenção a sua população 

alvo, isto é, a população que habita o espaço onde se pretende intervir, quer seja esta 

acção com um intuito permanente ou de um modo mais temporário. Esta abordagem 

analítica serve para perceber qual é a forma mais eficiente de intervir no contexto 

escolhido, tendo em conta a percepção de qual será a população existente no local 

mais susceptível de se envolver activamente com este, de modo a produzir os 

resultados desejados, isto é, a regeneração de um vazio urbano através da 

emergência de uma nova realidade urbana transcendente da condição física, isto é, a 

dimensão pública e, para tal, contando com o investimento da dimensão humana 

nesse mesmo espaço. Graças à percepção do contexto cultural em causa, pode-se 

então engendrar qual será a intervenção necessária, se necessária, e como adaptar o 

processo escolhido à população alvo de modo a assegurar que este seja eficiente no 

objectivo de regeneração urbana, tendo em conta a participação social.  

A partir do estudo do fenómeno do efémero através dos exemplos citados no capítulo 

anterior, quer-se propor um método similar para facilitar a reapropriação temporária, 

por parte dos cidadãos, do espaço inutilizado na cidade, nomeadamente o espaço 

constituído pelos vazios urbanos. Utilizando espaço existente mas “inacessível” como 

espaço social e para viver, responde-se à necessidade dos indivíduos de se construir 

um Lugar de encontro, bem como a problemas urbanos da cidade, limitando a 

degradação ambiental, ensinando aos utilizadores os meios para gerir o seu próprio 

espaço público. A intervenção deve conter as características de ser leve, modificável, 

removível, e adaptável, assim, às mutações constantes da cidade e dos seus 

habitantes, inscrevendo-se num processo contínuo de transformação que deve abrir 

caminho à sociabilidade propondo espaços colectivos concretos, numa vertente 

antropológica da arquitectura de “ordem inteiramente geral da prática humana e social” 

(Freitag, 2004, p. 12).  

  



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 144 

4.1. ESCOLHA DE STRADA VANATORI COMO PONTO DE PARTIDA DE 

INTERVENÇÃO E ESTUDO DO SEU CONTEXTO ESPACIAL. 

No programa apresentado no âmbito do Atelier Architecture et Anthropologie, foi 

proposto como ponto de partida para o projecto de intervenção na cidade de 

Bucareste o ponto “36A Strada Vanatori”, correspondente a uma estrada situada no 

interior de um quarteirão, estrategicamente localizado entre o novo Centro Cívico da 

cidade e o seu centro histórico, a parte mais tradicional desta.  

 
 

Ilustração 79 – Localização do quarteirão do 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 Este quarteirão é o exemplo de todos os limites impostos pela política de Ceauşescu, 

vistos anteriormente. O espaço interior do quarteirão é visto como um vazio urbano, 

devido à falta de identidade própria e de relações com o contexto envolvente, 

nomeadamente, com o exterior do quarteirão.  
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Ilustração 80 – Plano esquemático que representa a falta de relação existente entre o interior e exterior. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Isto devido aos limites, não apenas físicos mas sobretudo imaginários, criados pelas 

barras de Ceauşescu, de escala monumental, que fazem com que haja um isolamento 

deliberado da cidade tradicional, dita “dissidente”, em relação à cidade oficial. A soma 

de todos os limites observáveis condiciona a acessibilidade ao espaço, a sua 

permeabilidade, o seu uso e portanto a sua função e, consequentemente a sua 

identidade. É fundamental (re)conferir-lhe um carácter identitário para que deixe de ser 

ressentido como um vazio e passe a ser vivido como um Lugar, por parte dos 

habitantes. Para tal, deve-se primeiro analisar quais são os limites condicionantes.   

 
 

Ilustração 81 – Representação dos limites físicos existentes no quarteirão do 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 
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A escala das Barras de Ceauşescu, e o facto de serem contínuas e fechadas, impõe 

limites físicos à apropriação do interior do quarteirão (ilustração 81). No entanto, 

existem aberturas pontuais que possibilitam a acessibilidade, e poderiam incentivar à 

entrada, pelo facto das suas dimensões serem generosas. 

 
 

Ilustração 82 – Representação dos limites físicos e imaginários existentes no quarteirão do 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
O facto do interior do quarteirão, que poderia ser um local de passagem privilegiado, 

estar degradado, abandonado, impõe limites imaginários aos espaços de transição 

entre exterior e interior do quarteirão. As pessoas não se sentem predispostas a 

atravessar pelo interior, preferindo dar a volta, optando por um caminho mais 

demorado, e que não sendo este último também agradável aos peões, devido à sua 

escala monumental, apresenta-se mais apelativa em comparação com a falta de 

segurança que o interior do quarteirão transmite. Além dos limites imaginários 

existentes entre o interior e exterior do quarteirão, existem também limites imaginários 

impostos no próprio interior, opondo os espaços usados aos vazios urbanos, que 

transbordam de potencial para serem utilizados, mas que não são valorizados, 

fazendo com que dentro do próprio quarteirão, existam espaços adjacentes à Strada 

Vanatori, que são segregados. 
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Ilustração 83 – Representação dos limites físicos e imaginários, bem como dos vazios urbanos existentes no quarteirão do 36A Strada 

Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 

Os vazios urbanos são um resultado directo das barreiras impostas, isto é, criam-se 

através da existência dos limites físicos, e subsistem devido aos limites imaginários. 

Existe uma co-relação entre a existência dos vazios urbanos e a existência de limites, 

e a modificação de um influenciará consequentemente o outro. Dentro do próprio 

quarteirão, a parcela correspondente ao 36A Strada Vanatori é posta em evidência 

(ilustração 84) em oposição às restantes áreas, devido à inegável existência de limites 

físicos e imaginários (sem esquecer os limites de mobilidade, que devido ao 

estacionamento excessivo de carros em sítios que não lhes são de todo reservados, 

impossibilitam a mobilidade pedonal, ou pelo menos dificultam-na), isolando-a ainda 

mais do tecido urbano envolvente. 

 

 
 

Ilustração 84 – Representação dos limites físicos e imaginários, bem como dos vazios urbanos existentes no quarteirão, com destaque 
para a parcela correspondente ao 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 
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Na ilustração 85 pode-se observar concretamente quais os limites actuantes no sítio, 

Nota-se então primeiramente as barras, imponentes, que formam um limite físico, 

fazendo com que esta parcela de interior de quarteirão permaneça sem intervenções 

exteriores a ela, dissidente da cidade oficial. Além disso, existe uma degradação 

evidente do local, com edifícios em ruína, terreno poluído por lixo, falta de espaços 

verdes e espaços equipados, paredes vandalizadas (deixando bem evidente que o 

espaço transmite insegurança, sendo o reflexo de uma degradação física e social), 

bem como a utilização de todo o espaço como um parque de estacionamento (tanto 

nas áreas permeáveis como não-permeáveis/ alcatroadas). 

 
 

Ilustração 85 – Planta associado a registos fotográficos, que demonstram os limites físicos e imaginários observados na parcela do 36A 
Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 

 

O quarteirão escolhido é um vazio urbano, é certo, mas também um espaço com uma 

grande potencialidade para eliminar esses limites, graças à sua localização 

privilegiada, situando-se entre pontos de interesse na cidade, e também graças a uma 

diversificação funcional e social, que pode ser utilizada a favor da regeneração deste 

vazio urbano, para que não seja mais um fragmento urbano, que só comunica com ele 

mesmo.  
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Ilustração 86 - Plano esquemático que representa a regeneração da parcela, tornando-a num polo de conexão entre os outros centros 
existentes nos arredores, graças à sua localização central privilegiada. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Deve-se para isso restabelecer uma conexão com o tecido urbano da cidade, com o 

“exterior” do quarteirão, de modo a que haja uma relação entre as diferentes 

centralidades circundantes a este. O quarteirão, até então evitado pelos habitantes, 

tem a possibilidade, com a sua regeneração, de ser tornar o polo de ligação entre o 

Centro histórico, a Casa do Povo e o Parque Izvor, situado nas suas imediações. 

 
 

Ilustração 87 – Esquisso 
representando a eliminação de 
limites (antes e depois) em relação 
ao quarteirão referido, fazendo com 
que haja geração de relações 
interior/exterior. (Ilustração nossa, 
2013) 

Depois de terem sido enunciados os problemas identificados através da observação 

directa, passa-se a expor os pontos em que a intervenção deve dar enfoque: a 

reabilitação funcional da zona (captação de funções e introdução de equipamentos 
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urbanos), através da criação de parcerias público-privadas, alojamentos sociais, 

limpeza e higiene. Em relação à proibição de circulação automóvel, a observação no 

local mostra que o problema do tráfego é real, existe de facto uma falta de 

estacionamento, e que, em certa medida, a transformação da área numa zona pedonal 

é desejada, mas sem que seja uma prioridade absoluta para a resolução de problemas 

na área. Proibir a circulação parece uma solução muito simplista, eliminando o que 

parece ser a causa do desconforto: o carro. Deve-se, sim, apostar em amelhorar a 

circulação e gestão automóvel, introduzindo-se o conceito de “mobilidade suave” (a 

deslocação de pessoas a pé ou em bicicleta) e de trânsito mais inclusivo, graças à 

gestão dos percursos e redução da velocidade. Fazendo daquele bairro uma “zona 

30”, garante-se assim a segurança rodoviária do espaço público (Câmara Municipal de 

Lisboa, 2013). 

O projecto deve se focalizar também e sobretudo sobre a vontade de transformar num 

elemento de união os espaços públicos resultantes dele, criando um espaço 

permeável à cidade oficial, ao invés de um espaço ostracizado, como se pode 

observar na ilustração 86, que representa a situação actual (em cima) e a situação 

desejada (em baixo). A ideia subjacente é a que, através da “eliminação” dos limites 

existentes, nomeadamente os provocados pelas barras de Ceauşescu, o interior do 

quarteirão torne-se acessível à apropriação por parte dos habitantes.  

 
 

Ilustração 88 – Esquisso da ultrapassagem/ eliminação dos 
limites, condicionantes da existência das Barras, através da 
aposta sobre um projecto à escala humana no interior do 
quarteirão, levando à sua apropriação. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
O vazio urbano deve ser transformado num Lugar para as pessoas, com uma escala 

adequada à humana em contraposição à escala monumental dos espaços resultantes 

do projecto do Centro Cívico. Deve-se investir na acessibilidade e transparência do 
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projecto, engendrando relações com as pessoas e com o sítio de intervenção, 

adoptando um carácter provisório e adaptável, e, graças à sua localização estratégica, 

pode se tornar num polo de atracção que motiva as pessoas a permanecer, e não 

simplesmente atravessar, conectando-se ao tecido urbano da cidade. 

4.2. REALIDADE CULTURAL – O (NÃO TÃO EVIDENTE) QUOTIDIANO 

BUCARESTENSE 

Durante a realização de pesquisas iniciais sobre a cultura romena, deparei-me com 

um vídeo executado por uma empresa de turismo romena99, que tinha por objectivo 

dar a conhecer a cultura do seu país, mas tendo um propósito latente, que era o de 

demonstrar que as pessoas de fora, os estrangeiros, nada sabem acerca da cultura do 

país, e que acreditam em todas as histórias mirabolantes que lhes possam ser 

contadas. De facto, o vídeo relatava uma série de supostos factos tradicionais 

romenos, de algum modo ilógicos (por exemplo, que a Roménia é conhecida pela suas 

árvores de peixe), como se de veracidade se tratasse. No final do vídeo, os 

protagonistas declaram para os espectadores “You know nothing about Romania, do 

you?”100, dando a intender que todos os factos que tinham sido mostrados eram na 

realidade mentiras, e que as pessoas, se não sabem nada de um país, não devem 

julgar por o que lhes é dito, mas sim investigar por si mesmos. O contacto directo com 

uma nova cultura sobre a qual pretendemos intervir é fulcral, e desta importância 

decorreu a marcação da viagem ao local, como já foi descrito anteriormente no 

capítulo referente à cidade oficial e à cidade dissidente, a primeira impressão captada, 

e aquela que se prolongou durante todo o processo. 

Cada viagem induz à descoberta, novos contactos, preconceitos, comparações... As 

impressões foram variadas, mas sempre em relação às referências "ocidentais". A 

dificuldade de tomar uma posição em relação a uma outra cultura é muito forte, mas 

quando somos levados a ser mais do que um simples turista, uma obrigação afirma-

se, a de ir mais longe do que o primeiro olhar superficial. Como condicionar a nossa 

visão, a nossa bagagem cultural, para não cair num erro de um tipo de colonialismo, 

respondendo às necessidades desta sociedade, com dinâmicas regentes bem 

específicas? É portanto estudada a acção do arquitecto, com um interesse focado no 

relacionamento entre duas sociedades, através da cooperação e não de um ponto de 

                                            
99 Romanian Ministry of Tourism - “Romania, land of choice 1”. 

100 Não sabe nada sobre a Romenia, pois não? (Tradução nossa) 
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vista colonizador, porque a imposição entrevê uma ruptura com a evolução natural de 

uma das culturas envolvidas. Em Bucareste, esta ruptura está omnipresente na 

cidade. Os anos do socialismo provocaram uma fractura evidente, apagando não 

apenas a história, mas também a vontade de imaginar um futuro. Alain Kremeur101, 

personagem emblemática da Roménia entrevistada por Bran no seu livro Bucarest, Le 

dégel, declara querer vender a ideia da Roménia à Roménia, através dos seus 

negócios de restauração, mas que é tarefa difícil pois “o maior defeito dos Romenos é 

a autoflagelação. Passam o tempo todo a desmerecer o seu país”. A época da 

ditadura de Ceauşescu causou a morte da vida cosmopolita, e negou tudo o que é 

evidente para nós numa cidade: o encontro, o comprar, o ter a possibilidade de 

movimento, de pensar e usar um espaço público livremente. Kremeur afirma que os 

Romenos têm “dificuldades em projectar-se a longo termo, enquanto a capital evolui a 

uma velocidade alucinante” (Kremeur apud Bran, 2006, p. 37). Visitando a cidade, 

deambulando pelas suas ruas e bairros tão diversos, damo-nos conta das suas 

particularidades: grandes edifícios, símbolo de um poder que existiu e que quer ser 

esquecido, edifícios residenciais, recobertos e escondidos por cartazes enormes de 

publicidade, e “os tons cinzentos (das fachadas) cederam lugar às cores, a estridência 

substituiu a tristeza” (Preda apud Bran, 2006, p. 16), numa nova tentativa de 

modernização e de integração na Europa Ocidental. Mas, finalmente, é este contraste 

que faz a diferença e que fascina pela sua especificidade, e então, ao invés de pensar 

num plano director global como poderia ser feito noutras cidades, aqui, este “caos” 

deve ser entrevisto como uma singularidade e não como um “defeito”. Parece que a 

evolução das cidades em geral esta cada vez mais marcada pelas mudanças nos 

padrões de vida dos seus habitantes, e pelos fenómenos de consumo particulares. 

Como se percebeu dos capítulos anteriores, a oferta de espaços públicos em 

Bucareste não corresponde à cultura subjacente à população, que antigamente se 

manifestava através da apropriação das ruas, Lugar público por excelência. Com a 

alteração do tecido urbano e um limite psicológico claro afectando a utilização dos 

novos espaços públicos propostos, nomeadamente praças de dimensões 

monumentais, as vivências bucarestenses viraram-se para os espaços privados, 

espaços interiores. Pôde-se observar, em Bucareste, que os habitantes frequentam 

                                            
101 Alain Kremeur (1953) tornou-se em 1981 director de agência na área de “higiene das colectividades”, 
em La Rochelle, Em 1991 cria uma sociedade de desratização em Bucareste, em partenariado com a 
Câmara Municipal da cidade. desde 1997 é conselheiro para o comércio externo da França, sendo que 
em 2002 abre um restaurante francês em Bucareste, e entre 2001 e 2003, foi presidente da câmara 
francesa de comércio, indústria e agricultura na Roménia. 
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intensivamente e excessivamente os centros comerciais. Esta procura funciona tanto 

economicamente como socialmente, sendo a consumação descrita por Simon 

Langlois102 como uma combinação entre utilidade, normas sociais e prazer. Este facto 

não nos choca, pois em Portugal, o mesmo se sucede. E, como em Portugal, existem 

na Roménia repercussões em relação à existência de grandes superfícies de comércio 

(hipermercados, centros comerciais) sobre o comércio de bairro. Denota-se uma 

dominância das grandes superfícies (modelo importado) sobre o pequeno comércio 

devido à mundialização que atingiu Bucareste, estando os artesãos locais numa 

atitude dissidente face à alteração das dinâmicas urbanas. Mas apesar da acção em 

si, a frequência abusiva de centros comerciais, ser similar, a verdade é que a realidade 

cultural é outra. No caso dos Bucarestenses, o que originou este modo de vida foi uma 

repressão da identidade, procura de reprodução dos ideais europeus devido a um 

bombardeamento de publicidade e sonhos ocidentais. Isto sendo consequência do 

facto que foi um país que viveu imensos anos sob a influência de um regime ditatorial, 

que suprimiu a liberdade de se circular nas ruas e reprimiu a existência de vida social 

exterior. Deste modo, as pessoas encontravam-se nas suas casas, a vivência 

habitacional foi intensificada obrigatoriamente. Este estilo de vida reflecte-se ainda 

hoje em dia, quando se percebe que as pessoas não utilizam os espaços públicos 

exteriores como nós, ocidentais, os utilizamos103. As pessoas em Bucareste têm um 

estilo de vida diferente, do qual não estamos cientes do funcionamento, mas que deve 

ser levado em consideração no exercício da nossa profissão. 

Bucarest a eu une histoire tumulteuse: des invasions, des incendies dévastateurs, des 

tremblements de terre et, non des moindres, les demolitions massives du régime 

totalitaire. Tout ceci a transformé irréversiblement l’aspect de la ville […], les habitants 

ont du changer de repères identitaires, ils ont souvent dû recommencer à zéro.
 104

 

(Ofrim, 2007 apud Rufat, 2008) 

A evolução dos estilos de vida também depende, em grande medida, das dinâmicas 

urbanas, das lógicas de localização das diversas actividades bem como do acesso a 

elas, entre outras coisas. Não há como negar a importância da "oferta urbana" na vida 

quotidiana dos cidadãos, isto é, o que é que a cidade tem para oferecer que seja 

                                            
102 Simon Langlois é sociólogo de formação e Professor no departamento de sociologia da Universidade 
Laval (Québec, Canada) há mais de 35 anos. 

103 De acordo com o estudo realizado por Krier, 1979. 

104 Bucareste teve uma história tumultuosa: invasões, incêndios devastadores – como o de 1847, 
terramotos e, não menos, demolições massivas do regime totalitário. Tudo isto transformou 
irreversivelmente o aspecto da cidade […], os habitantes tiveram que mudar de marcos identitários, 
tiveram várias vezes de recomeçar do zero. (Tradução nossa) 
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adequado aos seus habitantes. No entanto, como já se percebeu através dos 

exemplos de participação social do capítulo anterior, a “procura” desempenha um 

papel crescente e contribui cada vez mais para moldar a oferta urbana, determinando 

os pontos de centralização existentes nas cidades contemporâneas (Ascher, Baudin, 

Bourdin, 2003, p. 27). As ofertas devem então corresponder às procuras existentes, 

adaptar-se às necessidades dos habitantes de modo a criar um espaço urbano para 

eles. Enquanto Bucareste está em plena mutação social e cultural, e tendo em conta 

que essa evolução de modos de vida é caracterizada por vários processos sociais, 

nomeadamente “a individualização, a racionalização, a diferenciação, e a renovação 

dos suportes e das formas de socialização” (Ascher, Baudin, Bourdin, 2003, p. 28), a 

cidade deve tomar posição quanto ao seu destino, uma escolha altamente política. E o 

arquitecto face a esta situação, que atitude adoptar? Como afirma Georges Perec105, o 

“problema não é o de inventar o espaço” mas sim “de o interrogar, ou, mais 

simplesmente ainda, de o ler; pois o que nós chamamos de quotidiano não é evidência 

mas opacidade” (Perec, 1974, quarta página de cobertura). Para Perec, o Homem 

existe dentro e para o espaço, é um ser de espacialidades. É necessário questionar-se 

sobre o que fazer, como o fazer, para quê o fazer e sobretudo para quem o fazer, 

definindo assim quais as condicionantes para um projecto de arquitectura neste 

contexto específico do quarteirão da Strada Vanatori. Como arquitecto, a dúvida 

prevalece sobre a questão da construção de um espaço público. Como se pode 

imaginar e projectar um espaço comum, se as pessoas em Bucareste não cultivam 

este hábito, este tipo de desejo ou necessidade? De um ponto de vista urbano, as 

consequências da individualização são múltiplas, assistindo-se ao desenvolvimento de 

equipamentos urbanos individuais, e perdendo-se esta característica tão urbana do 

encontro. Deve-se perceber qual é esta individualidade a ter em conta, isto é, quais 

são os habitantes aos quais devemos nos dirigir para que daí possa generar-se a 

requalificação de um espaço público, pois se a nossa percepção do espaço é em 

grande parte constituída pela nossa cultura, também depende de tudo o que faz de 

nós indivíduos, inscritos numa sociedade feita de relações humanas. No seguimento 

desta afirmação, desenvolve-se então uma observação geral das funções e vivências 

existentes nos edifícios do quarteirão, de modo a perceber quais os tipos de 

habitantes no espaço.  

                                            
105 Georges Perec (1936-1982) foi um escritor francês, vencedor do Prémio Renaudot pela sua obra “Les 
choses”. 
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Ilustração 89 – Planta do quarteirão com o estudo funcional dos edifícios, conjugada com registos fotográficos dos mesmos. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 

O quarteirão em questão é caracterizado por uma diversificação funcional, contendo 

igrejas, hotéis, palácio de justiça, prédios de habitação, entre outros, o que resulta 

numa heterogeneidade social, pois diferentes tipos de habitantes (diferentes classes 

sociais, religiosas, etárias) utilizam o espaço. Neste sentido, a noção de centralidade 

espácio-temporal (Ascher, Baudin, Bourdin, 2003, p. 38) é importante, como se poderá 

verificar mais adiante nos estudos dos tipos de habitantes, pois os locais têm 

diferentes frequências, vivências e usos variados de acordo com as diferentes horas e 

dias da semana.  

A tipologia dos edifícios é deveras importante, pois é um reflexo directo da função do 

edifício, mas outro aspecto a ter em conta neste estudo é também a altura dos 

edifícios, nomeadamente a diferenciação do número de pisos no quarteirão. O 

afastamento do solo (neste caso através do crescimento em altura) pode também ser 

considerado um factor decisivo na relação que os seus habitantes criam com o 

território em que estão inseridos. Isto é, quando mais afastados altimétricamente, mais 

difícil será o contacto com o solo, e assim, a apropriação deste. Esta reflexão ajuda a 

perceber que, querendo fazer com que haja uma interacção directa dos indivíduos 
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com o local para daí resultar uma relação entre habitante e espaço habitado, deve-se 

apostar num projecto que possibilite essa mesma relação. 

 
Ilustração 90 – Planta do quarteirão com a observação altimétrica dos edifícios, nomeadamente o número de pisos correspondente a 
cada edifício. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Consequentemente deve-se atender a uma compreensão mais exacta do tipo de 

habitante existente nos diferentes edifícios do quarteirão, especificamente os que 

estão em contacto directo com a parcela referente ao ponto 36A Strada Vanatori, que 

podem ser divididos em três grupos gerais, tendo em conta qual a sua actividade 

recorrente no quarteirão e o tempo de permanência no mesmo. Desta divisão resulta 

então uma estimativa da possível interacção com o espaço e envolvimento num futuro 

projecto. 
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Ilustração 91 – Localização do primeiro grupo de tipos de 
habitantes identificado, referentes à parcela do 36A Strada 
Vanatori, os “Trabalhadores das Barras”, com indicação do 
número de pisos do edifício em questão (9 pisos), com base 
na legenda da ilustração 90. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O primeiro grupo (ilustração 91) diz respeito aos “Trabalhadores das Barras”. É um 

grupo com uma população composta por trabalhadores dentro dos edifícios do 

projecto do Centro Cívico de Ceauşescu, sendo que o tempo médio de permanência 

no quarteirão é de oito horas, cinco dias por semana, referente ao horário de trabalho 

exercido no local. A estimativa de possível interacção com o local é quasi nula, se as 

actividades desenvolvidas não coincidirem com as horas de pausa, nomeadamente 

hora de almoço pois apenas o habitam devido ao trabalho. Existe um possível 

interesse para o desenvolvimento de locais de lazer/alimentação, exposições de curta 

duração de visualização e actividades temporárias. 
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Ilustração 92 – Localização do segundo grupo de tipos de 
habitantes identificado, referentes à parcela do 36A Strada 
Vanatori, os Roms, com indicação do número de pisos do 
edifício em questão (2 pisos), com base na legenda da 
ilustração 90. (Ilustração nossa, 2013) 

 

O segundo grupo (ilustração 92) diz respeito aos “Roms”, que habitam em condições 

de extrema precaridade, ocupando um edifício em ruínas. É um grupo com uma 

população composta por indivíduos de etnia cigana, consistindo numa minoria 

discriminada na Roménia. São empregues outras denominações para se referir a essa 

mesma cultura, e muitas carregadas de conotação pejorativa. A palavra “Tzigane”, 

cuja origem grega athinganos significa “intocável” (Bran, 2006, p. 118), chega mesmo 

a ser juridicamente e culturalmente sinónima de “escravo”, assimilada a uma 

identidade social inferior, ao invés de uma identidade cultural e de um grupo étnico 

específico, sendo que as suas características culturais e maneira de viver sempre 

foram entendidas como sinais de um estatuto social naturalmente inferior (Pons, 1995, 

p. 82). Isto devido a uma herança histórica de escravatura do povo cigano na 

Roménia, que representava uma mão-de-obra gratuita, num contexto de crise 

económica ligada aos ataques otomanos a Constantinopla e à diminuição do comércio 

com o Médio Oriente (Pons, 1995, p. 16). Considerados indesejáveis e perigosos, 

existe uma marginalização social e uma não-integração deliberada deste grupo 

cultural na sociedade, tanto por parte da sociedade regente do local onde estes 

decidiram instalar-se (neste caso específico a Roménia), como também por parte dos 

próprios ciganos que não desejam perder a sua herança cultural. Tendo sido sempre 

um povo dominado, existe no entanto uma tentativa de integração social, através da 

sedentarização dos ciganos nómadas. Na Roménia, como explica Margareta 
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Matache106, presidente da Romani Criss, uma associação porta-voz desta minoria, 

“existem várias comunidades de Roms. Os Caldari e os Gabori são os mais apegados 

à tradição e, além da língua, têm uma tradição de vestuário específica”. Estes entram 

em confronto com os representantes de Romani Criss, mais “assimilados”, havendo 

uma concorrência entre os diferentes grupos de comunidades existentes. No entanto, 

ambos defendem a sua identidade étnica, num âmbito de fazer perceber ao Estado 

que são parceiros numa política de integração, sim, mas não de assimilação (Bran, 

2006, p. 121). No contexto específico do interior de quarteirão escolhido, a estimativa 

de tempo médio de permanência desta comunidade é então incerta, mas tendo em 

conta que normalmente são agregados familiares com pais desempregados e crianças 

que não frequentam a escola na maioria, pode-se dizer que ocupam o território em 

todo o período das vinte-e-quatro horas do dia. A estimativa de possível interacção 

com o local não é vista como favorável, pois sendo um povo de cultura nómada, a sua 

visão em relação à propriedade não coincide com a visão ocidental. A percepção de 

territorialidade difere em cada cultura, e a apropriação do solo resulta de uma questão 

de contexto espácio-temporal. Existe um possível interesse para o desenvolvimento de 

actividades que lhes possam ser lucrativas, e melhorar as suas condições no 

quotidiano, sem alterar no entanto o seu modo de vida e de trabalho. Uma questão de 

extrema relevância impõe-se: como evitar uma nova colonização da cultura romena 

sobre a cultura cigana, e vice-versa? Isto é, já se iniciou um processo de aculturação 

por parte da cultura dominante, o que conduz à perda de identidade da cultura 

dominada, mas o assunto deve ser abordado com uma certa relatividade cultural. 

Existe uma comparação sistemática que resulta em classificações e hierarquizações 

das nações, povos, culturas, de acordo com uma série de parâmetros (economia, 

avanço tecnológico, etc), determinando que existem culturas superiores a outras. No 

entanto estes parâmetros são variáveis e dependem de um contexto espácio-temporal. 

O relativismo cultural deve pôr em evidência a dignidade inerente a todo o tipo de 

costumes e a necessidade de compreender as convenções que são diferentes das 

nossas, sem no entanto serem consequentemente classicadas como “inferiores” 

(Morelli, 2011/2012). 

                                            
106 Margareta Matache (1978), com um Mestrado em Políticas Sociais Européias, obtido na Universidade 

de Bucareste, dirige a mais importante associação de Roms da Roménia: Romani Criss, autora de 

diversos rpogramas destinados a defender os direitos da minoridade rom. 
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O terceiro grupo (ilustração 93) diz respeito aos “Habitantes do bairro”. É um grupo 

com uma população muito heterogénea, de grande variedade social e demográfica. O 

tempo médio de vida no quarteirão é também variado, tendo que se ter em conta que 

existem diferentes tipos de agregados familiares, e que dentro de um mesmo 

agregado familiar, o tempo de ocupação relativo aos seus diferentes indivíduos é 

variável. Numa suposição, os pais podem trabalhar, e neste caso durante uma média 

de 10 horas estão fora, podem ser desempregados, e neste caso estarem mais tempo 

em casa, as crianças frequentam a escola uma parte do dia, e o restante voltam para 

o seu domicílio, e existem também idosos reformados. Os hábitos vivenciais são 

variados, mas pode-se dizer que existe uma ocupação do território dentro de todo o 

período das vinte-e-quatro horas do dia, com intensidades diferentes. A estimativa de 

possível interacção com o local é elevada, caso sejam incentivados de algum modo 

por interesses próprios numa melhoria de qualidade vivencial.  

Resultante deste estudo dos grupos de tipos de habitantes existentes na área em 

causa, efectua-se a escolha de um deles como população alvo que pode alavancar o 

processo de regeneração deste vazio urbano, nomeadamente os “Habitantes do 

bairro”, apreendendo também uma percepção cultural desta. Sendo o grupo que está 

em contacto directo com a parcela onde intervir, tanto a nível de permanência no 

espaço por serem residentes definidos, como também de acesso mais privilegiado ao 

Ilustração 93 – Localização do terceiro grupo de tipos de 
habitantes identificado, referentes à parcela do 36A Strada 
Vanatori, os habitantes do bairro, com indicação do número 
de pisos do edifício em questão (2, 4, 6 e 7 pisos), tendo 
como base a legenda da ilustração 90. (Ilustração nossa, 
2013) 
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solo devido à altura menos evidenciada dos prédios em questão, são os que têm mais 

possibilidade de investir num projecto de bairro. São, de facto, os mais afectados com 

as mudanças que serão efectuadas nas zonas envolventes às suas habitações, ao 

contrário de pessoas que possam vir temporariamente, e que não teriam qualquer 

interesse em investir em algo que ainda não existe, mas cuja participação poderia ser 

incentivada futuramente no projecto (referencio-me aqui ao grupo dos “trabalhadores 

das barras”. 

 
 
Ilustração 94 – Localização da população alvo referente à parcela do 36A Strada Vanatori, os habitantes do bairro, combinando com 
registos fotográficos e localização no plano de alguns prédios em questão. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Existem vários problemas observados relativamente a esta população alvo : a 

dimensão, a falta de área dos fogos, a densidade residencial elevada, todos têm 

factores restritivos induzidos por indícios de valores reduzidos (número de pessoas por 

quarto, área habitável por pessoa). A falta de espaço vivencial privado constitui sem 

dúvida um marco e indicador extremamente importante na apreciação e avaliação da 

habitação urbana, inclusive da qualidade de vida. Tendo em conta uma população 

heterogénea, de carácter social, demográfico e cultural misto, a tarefa de definir as 

necessidades específicas do bairro adivinha-se difícil, pois não se pode assumir que 

as carências de um agregado familiar sejam as mesmas que as de uma outra família. 

No entanto, num contexto geral, pode-se afirmar que existe uma necessidade de 

requalificação das habitações privadas (falta de espaço privado, que se pode traduzir 

na necessidade de apropriação do espaço público, como uma expansão da sua casa), 
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e sendo assim, uma necessidade de requalificação dos espaços abertos, propícios à 

apropriação por parte dos habitantes, que deve resultar da vontade de criar uma vida 

de bairro dinâmica, com iniciativas e actividades quotidianas. Deve-se então projectar 

as infra-estruturas que são precisas para criar este espaço público. 

 

4.3. A GERAÇÃO DE UM PROCESSO 

A palavra “processo” tem origem no termo latim processus. O seu conceito refere-se à 

acção de andar para a frente (levar algo a cabo), ao decorrer do tempo, ao conjunto 

das fases sucessivas de um fenómeno natural ou de uma operação artificial107. 

Entende-se por isto que um processo é a racionalização de todas as acções 

necessárias a realizar, de modo a atingir um objectivo estipulado, isto inserido num 

determinado prazo. O processo de qualificação (ou requalificação) de espaço público 

proposto ocorre ao nível da escala pontual de relação entre espaço e sociedade, onde 

é possível estabelecer uma relação de poder entre os que habitam e a evolução da 

cidade. A participação social deve ser gerada à escala de um bairro, mas de acordo 

com a dimensão humana. O bairro escolhido para a implementação do modelo 

processual de intervenção gerado através de um cronograma de tarefas flexível, 

mencionado como ponto Strada Vanatori 36A, como já referenciado, é exemplo de 

limites na cidade, que se materializam num vazio urbano, degradado, poluído; um 

vazio cheio de potencial, mas que não foi explorado… até agora. A tomada de 

consciência da diversidade dos usos e práticas num mesmo local (pelas mesmas 

pessoas e por pessoas diferentes), graças à observação das populações existentes no 

local e o modo como interagem com este, redirige para a ideia de Lugar com 

diferentes dimensões, um hyper-Lugar (Ascher, Baudin, Bourdin, 2003, p. 38). Como 

já se tinha dado a entender anteriormente, através dos exemplos de participação 

social referidos no Capítulo 3, o que interessa sobretudo num projecto deste género é 

o investimento da dimensão pública, fundamental para o processo de regeneração do 

Lugar e a sua concretização. Dar a possibilidade de utilizar estes locais passa primeiro 

pela eliminação ou simples modificação dos limites ou barreiras existentes, quer sejam 

físicos ou imaginários, reclassificando o espaço físico, mas também restaurando uma 

dimensão humana, necessária para a criação de uma dimensão pública. O carácter 

"público" não é apenas dado pela propriedade do espaço, mas também pelos seus 

                                            
107 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora. 

http://conceito.de/processo
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utilizadores e relação que estes criam com o mesmo espaço. É esta dimensão 

imaterial que é tida em conta para a eliminação de limites, sobretudo os imaginários. 

Como afirma Michel Freitag108, “o objecto original da arquitectura é […] o da 

construção do espaço socializado, apropriado pelo homem […] no qual a própria 

sociedade se encarna de um modo sensível” (Freitag, 2004, p. 17). De modo a originar 

a requalificação do espaço público, um modelo de processo participativo é 

estabelecido, tendo em conta primeiro o indivíduo e suas necessidades, para a seguir 

transferir esta dimensão humana ao espaço material. A qualidade de um espaço é 

também resultado das características relacionais que se estabelecem nele. Com 

"qualidade", não é então apenas a qualidade física do espaço que é percebida, mas 

conjuntamente a necessidade de restaurar uma dimensão pública e humana, para que 

os habitantes se possam identificar com a sua cidade. Muitas vezes pode existir já 

uma comunidade inserida num determinado espaço, mas este não transmite qualquer 

tipo de qualidade, pois apesar de serem utilizadores, os habitantes não se identificam 

com este. É necessário que o senso comum e ligação com o Lugar sejam 

reencontrados a partir da experiência do quotidiano. Como se pode criar um espaço 

público no qual os limites são decididos pelos utilizadores e não impostos por outrem, 

de modo a que dessa autonomia possa resultar a apropriação do espaço 

paralelamente com a conferência de uma identidade que lhe é própria? Como já se 

tinha referido, o poder de um espaço está nos seus limites e na forma como se 

interrelacionam para lá da sua característica física, e modificando esses limites, 

modificamos a forma, a função e a sua identidade, e consequentemente, a maneira 

como os utilizadores são confrontados e vão se relacionar com este. 

                                            
108 Michel Freitag (1935-2009) formou-se em Direito e em Economia Política e titulou-se de um 
doutoramento em Sociologia, sendo professor de Sociologia na Universidade do Quebeque desde 1970. 
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Ilustração 95 – Esquisso da eliminação dos limites, graças à qualificação do espaço público, através do processo de apropriação do 
espaço urbano, e da participação dos habitantes no mesmo. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Paralelamente, mas profundamente ligados entre eles, estabelece-se um processo de 

apropriação do espaço urbano, que faz com que relações sejam criadas entre os 

tecidos urbanos dantes isolados, e um processo de participação dos habitantes, que 

origina uma relação entre indivíduo e espaço, criando uma comunidade e o seu 

espaço comum. Graças à dimensão humana, a dimensão pública que é adquirida e os 

processos que foram postos em prática para tal podem ser reproduzidos em mais 

espaços urbanos considerados vazios urbanos, de modo a que estes possam se 

reconectar com a cidade e com os seus possíveis utilizadores. Mas como pôr em 

acção o processo de requalificação? Deve-se criar uma nova consciencialização à 

escala dos habitantes, e confrontá-los, não com as suas responsabilidades, mas ao 

poder de decisão e de compromisso que de facto lhes pertence. Qual será o primeiro 

passo? Partindo da observação da área em causa, determina-se possíveis acções 

imediatas que possam ser tomadas para que a população possa entrever o potencial 

do espaço que de facto lhes pertence, e ter vontade de intervir. 

Nos espaços vazios impermeáveis, tinha-se detectado o problema de estacionamento 

extremo de viaturas. Uma possível reacção seria a redução imediata da entrada dos 

carros nesta parcela (e não uma eliminação total, porque o que se quer é tornar a 

parcela mais acessível aos peões dentro do quarteirão, mas estes podem se deslocar 
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até la de carro), impondo zonas de estacionamento próprias, de modo a tornar mais 

acessíveis as zonas verdes aos habitantes do bairro, e dinamizar o fluxo pedonal. Nos 

espaços vazios permeáveis, observou-se o problema da poluição através da saturação 

do solo de lixo. Uma limpeza da zona deve ser organizada numa primeira fase, 

conjuntamente com a construção de um módulo (módulo 0) que possa ser utilizado 

como um centro de colheita, triagem e reutilização dos materiais encontrados 

(madeira, garrafas, plásticos), resultando futuramente na criação de equipamento 

urbano (mesas, bancos) a partir dos materiais reciclados, que ocupavam o espaço 

verde que graças a esta acção se tornaria acessível e utilizável.  

 
 

Ilustração 96 - Esquematização das primeiras fases de abordagem e reacção ao problema analisado no local de intervenção, sendo 

este o programa geral proposto aos habitantes. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Para tal, deve existir todo um trabalho anterior à intervenção no local, por assim dizer. 

Hipoteticamente no projecto foi elaborada um cronograma de tarefas bem como uma 

tabela de usos efémeros (apêndice B), sendo que a intervenção tem início no mês de 

Fevereiro 2012, com a identificação dos diferentes actores que irão agir no bairro, e 

contacto com os mesmos. A implicação de centros sociais e a colaboração com 

Associações não Lucrativas, tal como a Art Fusion109 e a Green Group110, e diferentes 

serviços públicos da cidade, são de extrema relevância, de modo a ajudar na acção 

em si e também na propaganda do programa e comunicação com os habitantes, pois 

quanto maior o número de pessoas informadas, maior a mobilização e implicação no 

projecto. Para implementar o modelo processual de requalificação urbana, deve-se 

proceder à sensibilização dos habitantes para os problemas dos desperdícios e 

poluição e à possibilidade de se utilizar esses materiais para proveito próprio, 

incentivando-os à participação. Como? Construindo relações e planos de discussão 

comuns, procurando estabelecer uma confrontação e crescimento mútuo, tanto para 

as associações como para os habitantes, através de um contacto directo e indirecto. 

                                            
109 Art Fusion é uma associação romena, criada em 2005 por cinco jovens romenos. 

110 Green Group é um colectivo que transforma desperdícios em recursos desde 2001, construindo 
parques de reciclagem em toda a Roménia. 
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Ilustração 97 - Esquematização da abordagem directa aos habitantes para a sensibilização ao projecto. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O contacto directo consiste principalmente em ir falar com os habitantes. Através da 

ida directa a casa dos habitantes para dar a conhecer o programa de possível 

requalificação da zona, permite-se a criação de uma associação/ comité para os 

habitantes interessados na organização da acção de limpeza. A participação das 

Associações não-lucrativas está ligada à necessidade de financiar e organizar 

conferências, workshops para sensibilizar as pessoas para os problemas associados à 

falta de organização dos espaços públicos e aos limites consequentes à sua utilização. 

O programa deve focalizar-se na educação sobre os benefícios da reciclagem 

providenciando os princípios para uma mudança de atitude cultural e o objectivo é de 

oferecer a possibilidade de fazer parte de uma experiência que relaciona o vocabulário 

arquitectónico aos temas de espaço público percebido como Lugar de acção e vida 

colectiva, resultando num processo consensual de pertença e de cidadania activa. Os 

arquitectos fornecem e são os instrumentos de materialização e activação dos 

espaços, e os habitantes contribuem com as ideias do que deve ser construído, de 

acordo com as necessidades e vontades sentidas. A importância da construção 

ecológica, utilizando materiais recuperados, não se baseia unicamente numa questão 

de preservação ambiental e redução da pegada ecológica, mas também na adaptação 

a um contexto sociocultural, que sendo economicamente frágil, necessita de utilizar 

materiais a custo zero e processos de construção fáceis que não obrigem a utilizar 

mão-de-obra especializada. A construção de um alojamento temporário, bem como do 

módulo 0/ centro de reciclagem, tem o intuito de servir de modelo à população de 

como se pode facilmente criar algo funcional, a custos reduzidos, com materiais 

acessíveis a todos. A escolha desta prática arquitectural, que remete para uma 

arquitectura humanitária, foi influenciada por casos específicos, que ajudaram a 

perceber como seria possível obter uma construção habitacional a custo reduzido mas 

que providenciasse uma qualidade vivêncial desejada. Apresenta-se de seguida dois 

casos de estudo de habitações ecológicas, seleccionados entre muitos outros, que 
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influenciaram a predilecção deste modo de construção e de criar arquitectura para e 

pelas pessoas que a habitam. 

 

 
 
O primeiro exemplo é o da Casa de Plástico, da autoria do seu ocupante, Alfredo 

Santa Cruz. Foi construída em 2001, em Puerto Iguazu, Argentina. Tendo como 

origem dificuldades financeiras, o conceito afirmou-se como uma solução tanto 

ecológica como social, sendo uma técnica de construção facilmente acessível a todos, 

valorizando materiais de todos os dias que são considerados como lixo. Utilizando 

1200 garrafas plásticas PET, assim que 1300 cartões tetrapak, Santa Cruz resolve o 

problema da resistência ao fogo (preenchendo-as com água ou terra, assim que o fogo 

derreteria as garrafas, seria imediatamente apagado com a substância interior), bem 

como o da deformação do material quando exposto ao sol, pois este contém um filtro 

solar que o torna mais resistente. O modelo pode ser construído, e depois expandido 

através da adição justaposta de mais módulos, sendo uma solução viável para 

diversos problemas habitacionais em todo o mundo. 

Como segundo exemplo do mesmo registo, apresenta-se a Casa Sérvia, localizada 

em Kragujevac, na Sérvia, data do início em 2001, demorou cinco anos a ser 

concluída. Construída pelo seu proprietário Tomislav Radovanovic, com fundações em 

betão, mas tirando partido das garrafas de plástico para a construção das paredes, 

como material de preenchimento, estas contabilizadas em mais de 14000. 

Radovanovic afirma que o material plástico resiste muito bem a variações térmicas, e 

Ilustração 98 – Registo fotográfico da Casa de Plástico na Argentina. (Pires, 2012)    Ilustração 99 – Registo fotográfico da 
Casa de Plástico na Argentina. (Pires, 
2012) 
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até menos doze graus Celsius (-12 °C) exteriores, a temperatura ambiental da casa é 

conservada a um nível adequado. 

  
Tirando partido das informações recolhidas sobre a resistência do material, privilegia-

se o método de autoconstrução ecológica para o processo de requalificação dos 

vazios urbanos em Bucareste, pois como se afirmou anteriormente, responde a 

problemas relativos de gestão de lixo que foram observados e possibilita uma iniciativa 

de participação do indivíduo na sociedade, relacionando directamente a prática 

arquitectural com os seus habitantes. 

 

 
A construção do Módulo 0 (referido anteriormente) é o primeiro gesto concreto de 

apropriação do espaço, possibilitando a recolha dos materiais recuperados na acção 

Ilustração 100 – Registo fotográfico da Casa de Plástico na 
Sérvia. (Green Diary, 2013) 

Ilustração 101 – Registo fotográfico da Casa de Plástico na Sérvia. 
(Green Diary, 2013) 

Ilustração 102 – localização do primeiro ponto de abordagem aos habitantes do processo de requalificação do espaço público na 
parcela do 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 
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de limpeza, considerados geralmente apenas lixo, e a transformação dos mesmos, 

para serem utilizados na construção de outros módulos /habitações/ ateliers de 

intervenção urbana e social. Deve ser entendido como o ponto de informação e 

comunicação entre os arquitectos e a população alvo do projecto, os habitantes do 

bairro, sendo a primeira tentativa de alterar os limites do espaço. A sua localização é 

estratégica, posicionado na charneira que separa o bairro do vazio urbano, de modo a 

estar em contacto com o terreno onde intervir/desenvolver/requalificar e onde as 

actividades serão desenvolvidas em cooperação com os habitantes do bairro. Deve 

tornar-se uma nova centralidade, permitindo o acesso fácil aos habitantes e aos 

diferentes colaboradores, sendo acessível através da rede viária. Neste Ponto 0 

(ilustração 102), além da construção do Módulo 0, que servirá de centro de reciclagem 

e alteração dos materiais, são primeiro introduzidos pontos de recolha e 

armazenamento de materiais, antigamente inexistentes no bairro, possibilitando a 

quem queira contribuir para o fazer. Esta acção insere-se na continuação do 

cronograma de tarefas elaborado, sendo iniciada no mês de Março, um mês depois de 

todos os contactos com os actores em causa terem sido estabelecidos. 

 
Ilustração 103 – Representação e dimensionamento dos 
contentores de recolha e armazenamento dos materiais 
recicláveis. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Estes contentores têm o financiamento da Câmara Municipal, tanto para a construção 

em si através de materiais reciclados (garrafas de plástico tipo PET, e cartões tipo 

Tetrapak, juntos através de um processo de soldagem simples), bem como para o 

transporte dos mesmos até ao Ponto 0 da intervenção. A escolha de serem 

construídos com materiais reciclados, ao invés de serem simples contentores 

industriais constitui uma primeira propaganda indirecta ao projecto, revelando as 

possibilidades de materiais considerados como lixo serem transformados e utilizados 

de um modo benéfico a nível ecológico e económico. 
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Ilustração 104 – Localização dos contentores na área de 

intervenção. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 
Ilustração 105 – Axonometria dos contentores, e estipulação dos 
diferentes materiais recolhidos neles. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Depois desta primeira acção referente aos contentores, e graças ao material fornecido 

inicialmente pela Associação Green Group, inicia-se a construção do Módulo 0, futuro 

centro de reciclagem e de reunião dos actores intervenientes, estrategicamente 

localizado ao lado dos contentores e na charneira entre o bairro existente e o vazio 

urbano. 

 
Ilustração 106 – Localização do Módulo 0 na área de 
intervenção. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 107 – Axonometria do Módulo 0 na área de intervenção, e 
contextualização. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A construção do módulo é efectuada através de instrumentos de trabalho fornecidos 

pela Câmara Municipal, e mão-de-obra também financiada pela mesma. Deve ser 

posto em acordo com a entidade em causa que os trabalhadores chamados sejam 

pessoas locais, e, se possível, a população Rom, de modo a integrar mais facilmente 

os habitantes do bairro no projecto. Sabe-se de antemão que os Rom já estão 

envolvidos em trabalhos de recolha de lixo e compactação do mesmo, ou seja, ao 

invés de tomar uma atitude de concorrência a um trabalho que já é efectuado, e 
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possivelmente corresponde à única fonte de remuneração que este grupo tem, tenta-

se que estes participem activamente num projecto comunitário, continuando a serem 

remunerados pelo mesmo trabalho, mas de um modo legal e financiado pela Câmara. 

Em relação ao Módulo 0, este deve proporcionar a proximidade necessária tanto ao 

vazio urbano, como às habitações do bairro, sendo um ponto de relação entre os dois. 

A sua estrutura, modular, deve ser flexível, apostando numa relação privilegiada do 

espaço de trabalho interior com o exterior, de modo a se tornar um Lugar de discussão 

e de vida aberto ao público. Deve apresentar a possibilidade de ampliação, graças à 

estrutura modular, de acordo com as necessidades sentidas pelos utilizadores. O seu 

processo de construção resultou ele mesmo de uma sequência de necessidades: a de 

ter uma superfície de trabalho (mesa construída através de madeira recuperada), a de 

ter uma estrutura com uma cobertura para abrigo das intempéries (a estrutura é de 

madeira, e a cobertura é construída graças a tetrapaks recuperados, sendo que para 

uma superfície de cobertura de 54m2, a estimativa para a sua construção é de 800 

tetrapaks), a de ter instalações sanitárias disponíveis para maior conforto dos 

trabalhadores (casa de banho química, e estrutura feita de madeira recuperada e 

tetrapaks), a de ter um espaço para cozinhar e comer para os trabalhadores (com 

utilização de garrafa de gaz), e a de se abrigar do vento graças à introdução de 

paredes que possam cobrir as aberturas laterais, para serem fechadas ou abertas de 

acordo com as necessidades de utilização. 

 

 
 

Ilustração 108 – Axonometria do Módulo 0, com cotas e evidenciando a parede. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 
As paredes, como se referiu, são integralmente construídas de materiais recuperados. 

A prioridade no seu desenvolvimento é que sejam amovíveis, para se poder encerrar 

ou abrir o espaço de trabalho, e leves para que os próprios utilizadores o possam fazer 

facilmente, apenas com o simples gesto de as empurrar. 
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São compostas por garrafas de plástico hermeticamente fechadas, de modo a que o ar 

lhes dê consistência, mas também conferindo-lhes a leveza desejada. Para um 

módulo de parede de dimensões 2.80m x 1.00 metros, a estimativa do material 

necessário à sua elaboração é de 80 garrafas PET, e 6.30m2 de grelha metálica 

(fornecida pela Green Group), preenchendo os espaços vazios com sacos plásticos de 

modo a proteger da passagem do vento (ilustração 111). O modo como duas paredes 

são interligadas, permite dobrar facilmente em posição perpendicular uma à outra, de 

modo a que o espaço interior se possa expandir para o exterior. 

 

 

Ilustração 109 – Composição de um módulo de parede. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Ilustração 110 – Detalhe da composição de um módulo de 
parede. (Ilustração nossa, 2013) 

Ilustração 111 – Axonometria do Módulo 0, pondo em evidência a mesma parede, desta 
vez dobrada. (Ilustração nossa, 2013) 
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Depois da construção do Módulo 0, deve-se atender à publicidade, anunciando 

publicamente a abertura do espaço, através de cartazes e da criação de um evento de 

inauguração convidando todos os habitantes do bairro, e mobilizando os diferentes 

actores para o acompanhamento do projecto num longo termo. A apresentação é da 

responsabilidade dos arquitectos, em colaboração com as Associações não-lucrativas, 

graças à organização de um evento/festa de bairro, e é nesse momento que é criada a 

Associação dos Habitantes, que terá a responsabilidade de gestão do centro de 

autoconstrução, pois a ideia não é a de criar um espaço público PARA o habitante, 

mas COM o habitante, transmitindo-lhe no processo as técnicas de autoconstrução 

essenciais para vincular futuras acções autónomas, para o tornar protagonista e não 

um simples espectador do seu próprio espaço. 

 
 

Ilustração 112 - Inauguração do Módulo 0. (Ilustração nossa, 2013). 

 
A materialização do projecto realiza-se graças à presença constante dos arquitectos 

no local (criando uma relações de vizinhança e de cooperação com e entre os 

habitantes do bairro). Os arquitectos apropriam-se do solo para a autoconstrução de 

uma habitação temporária para os próprios. Viver no local significa depender das 

possibilidades da vida do bairro, significa tornar-se vizinhos dos seus habitantes, 

comprometendo-se com eles no seu quotidiano. O projecto de habitação provisória é 

financiado pelo Green Group em relação aos materiais necessários para a construção, 

e pela Câmara Municipal em relação aos instrumentos de trabalho e da mão-de-obra 

que devem ajudar os arquitectos na sua elaboração. O acordo efectuado para que 

sejam habitantes do bairro a serem contratados mantém-se. 
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Ilustração 113 – Localização do Alojamento provisório 
na área de intervenção. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Ilustração 114 – Axonometria do Alojamento provisório na área de 
intervenção, e contextualização. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Os materiais disponíveis para a construção do alojamento provisório continuam os 

mesmos, garrafas de plástico para as paredes (fornecidas pelo Green Group e pelos 

habitantes), cartões tetrapak para a cobertura (fornecidos pelo Green Group e pelos 

habitantes), madeira recuperada para a estrutura (fornecida pelos mercados de rua e 

pela Câmara municipal), grelha metálica (fornecida pelo Green Group), e sacos de 

plástico (fornecidos pelos habitantes do bairro). São materiais recuperados, e 

reutilizados. A sua estrutura deve estar localizada próximo do vazio urbano, das 

habitações existentes e do centro de reciclagem. Deve apostar na flexibilidade e 

aspecto temporário da construção, mas mantendo uma forte relação com o exterior e 

com o centro de reciclagem, graças a um alpendre coberto, uma parte semi pública. 

Sendo um alojamento para duas pessoas, as áreas são mínimas, e a organização 

programática é composta por dois quartos, uma casa de banho, uma cozinha open-

space, com o espaço reservado para comer. A habitação deve ser auto-suficiente, 

apresentando estruturas de recolha de água de chuva, reserva e aquecimento da 

mesma através da exposição solar. Em relação à estrutura, esta deve possibilitar a 

expansão do espaço semipúblico, apropriando-se do espaço de reserva de modo a 

criar um espaço de reunião e discussão, directamente ligado ao centro de reciclagem. 

Há que destacar na elaboração das paredes a estrutura de madeira que possibilita 

sustentar o material de preenchimento. Estas são divididas transversalmente em três 

partes iguais, cujas alturas correspondem à altura respectiva de três filas de garrafas 

empilhadas umas em cima das outras. As garrafas são fechadas hermeticamente (são 

estimadas ser necessárias para as paredes exteriores 4420 garrafas, e para as 

paredes interiores 480 garrafas), os espaços vazios entre elas são preenchidos com 
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sacos de plástico e outros objectos que possam ser utilizados, é colocada uma grelha 

metálica para sustentá-los (estimada-se ser necessário para as paredes exteriores 

160m2 de grelha, e para as paredes interiores 43m2), que depois é recoberta por uma 

argamassa constituída por terra encontrada no local.  

 
 

Ilustração 115 - 
Constituição da parede da 
habitação provisória para os 
arquitectos. (Ilustração 
nossa, 2013) 

 
Para a cobertura, feita de cartões tetrapaks recuperados, estima-se a utilização de 720 

tetrapaks para cobrir uma área de 49m2. Como se tinha referido anteriormente, o 

alojamento provisório quer-se auto-suficiente para os gastos quotidianos, através de 

um sistema de recuperação de água de chuva, concebido a partir de garrafas de 

plástico PET. A água escorre pela cobertura graças a uma ligeira inclinação, até uma 

goteira elaborada manualmente que canaliza a água graças à força gravitacional para 

dentro de um reservatório, com uma canalização que a desvia para o interior da 

habitação para consumo próprio. 

Para resolver a questão do aquecimento da água, elabora-se um sistema de tubos 

solares compostos por garrafas de plástico PET (facilmente substituídas e trabalhadas 

através da moldagem e do corte), colocado na fachada virada a sul, para um maior 
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aproveitamento da exposição solar. Para referências de construções similares, pode 

se indicar dois exemplos que se baseiam no mesmo princípio, um situado na china, da 

autoria da família Yanjun, composto de garrafas de cerveja recicladas, e que aquece a 

água para toda uma família (no entanto demonstrou-se de uma extrema dificuldade 

perfurar garrafas de vidro); outro elaborado por Laurent Schlichter, na Alsácia, já feito 

de garrafas de plástico, referências para utilização no projecto.  

 
 

 
Este último sistema consiste em forrar de papel alumínio metade das garrafas, 

reflectindo os raios solares para o centro, por onde passa um tubo preto que canaliza 

a água. O calor é então transmitido ao tubo, graças à concentração dos raios solares 

através de um sistema de reflexão, formando um painel solar artesanal, que no verão 

chega a aquecer a água até 50º Celsius a partir de uma superfície correspondente a 

10m2. 

Graças à construção do Módulo 0 (centro de reciclagem) e 1 (habitação provisória), 

houve já um começo da acção de limpeza, efectuada com a cooperação das 

Associações não-lucrativas, que resultou na materialização dos módulos 

referenciados, bem como do ponto de recolha de materiais (ilustração 118). 

Ilustração 116 - Captor solar térmico da 
autoria de Schlichter. (Schlichter, 2010) 

Ilustração 117 - Captor solar térmico da autoria de Yanjun. (Blog in a Bottle, 2009) 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 177 

 
 

Ilustração 118 - PONTO 1, composto pelos contentores de recolha, Módulo 0 e 
Módulo 1. (Ilustração nossa, 2013) 

No entanto, é necessário a geração de um sistema, que dê continuação ao processo 

iniciado, para que se possa agir directamente sobre os vazios urbanos da parcela do 

36A Strada Vanatori. Consequência directa da criação deste sistema, deve ser a 

expansão para outros vazios urbanos do mesmo quarteirão, que resultam na 

requalificação do mesmo. 

 

 
 

Ilustração 119 – Expansão do sistema para todo o interior do quarteirão, resultando na requalificação dos vazios urbanos existentes. 
(Ilustração nossa, 2013) 

 

Mas como proceder para que tal suceda? Tinha-se anteriormente falado que existiam 

diferentes modos de abordagem à população para que esta se possa entregar no 

projecto activamente, as abordagens directas e indirectas. E como abordagem directa, 
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tinha-se referenciado o contacto com os habitantes através da deslocação até as suas 

habitações para iniciar comunicação e divulgar o que estaria a passar-se no bairro. 

 
 

Ilustração 120 – Abordagem directa através da comunicação com os habitantes através da simples acção de se deslocar até às suas 
habitações. (Ilustração nossa, 2013) 

Conjuntamente com a abordagem directa, com início em Abril, depois da construção 

dos Módulos no Ponto 1, deve ser empreendida um contacto indirecto com os 

habitantes. A própria construção dos módulos 0 e 1 resultam neste tipo de contacto, 

pois os habitantes podem avaliar as potencialidades do que eles mesmos podem fazer 

graças a esta iniciativa. 

 
 

Ilustração 121 – Abordagem indirecta através da construção dos Módulos 0 e 1. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Paralelamente, deve-se apostar em contactos pontuais com os habitantes, graças à 

divulgação do programa através de cartazes espalhados pelo bairro, que possam 

confrontar o habitante com a realidade vivida, e até mesmo incitá-lo de modo a que ele 

queira se tornar activo no processo de requalificação. A ideia é incentivá-los a reagir 
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de um modo positivo. A afixação de cartazes terá uma incidência radial, de acordo 

com o sítio onde estes serão colocados. 

 
 

Ilustração 122 - Abordagem indirecta através de cartazes espalhados pelo bairro, com uma incidência radial. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Como exemplo de cartazes, apresenta-se as seguintes imagens, simples captações 

de uma realidade, conjugadas com frases que interrogam os habitantes sobre a sua 

opinião em relação à realidade do bairro (ilustrações 123, 124 e 125). 

 
Ilustração 123 – Exemplo 1 de cartaz para 
abordagem indirecta. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
Ilustração 124 – Exemplo 2 de cartaz para 
abordagem indirecta. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
Ilustração 125 – Exemplo 3 de cartaz para 
abordagem indirecta. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
Por último e não menos importante, é utilizada como abordagem indirecta a 

construção de instalações urbanas, através da recuperação de materiais usados e da 

sua transformação e junção através de processos de soldagem simples (através de 

instrumentos que aqueçam os materiais de modo a fazer a sua assemblagem graças 

depois ao arrefecimento dos mesmos). Estas instalações têm incidências pontuais, e 
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as suas localizações são estratégicas de modo a atrair habitantes do bairro 

correspondentes a diferentes escalas sociais, e até mesmo pessoas de fora do bairro, 

incentivando-as a atravessá-lo graças à curiosidade humana. 

 
 

Ilustração 126 - Abordagem indirecta através de instalações urbanas, com uma incidência pontual. (Ilustração nossa, 2013) 

As instalações urbanas consistem em confrontar os habitantes com as potencialidades 

da apropriação e utilização do seu bairro, ao mesmo tempo que servem de 

propaganda ao que se pode fazer graças à reciclagem e utilização de materiais 

usados, em termos de mobiliário urbano e requalificação dos espaços urbanos. 

 
 

Ilustração 127 – Instalação urbana que consiste na criação de um sofá com um 
cartaz que indica “Fais-toi une place”, que significa “Faz-te um lugar”. (Ilustração 

nossa, 2013) 

 
Graças à assemblagem de 270 garrafas de plástico, intercaladas com cartões tetrapak 

e velhos jornais, pode-se elaborar mobiliário urbano ecológico, a baixo custo, e que 

além de servir de exemplo para tudo o que se pode construir no Centro de reciclagem/ 

Módulo 0, contem um carácter extremamente simbólico, nomeadamente no jogo de 

palavras utlizado. “Faz-te um lugar” pode significar “senta-te, há lugar para ti”, mas que 
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também tem implicito “constrói o teu espaço”. Este tipo de instalações, como 

mencionado, estarão localizadas em diferentes pontos estratégicos do quarteirão, de 

acordo com os possíveis e diversos utilizadores que assim poderão interessar-se na 

participação do processo de requalificação. 

 
 

Ilustração 128 – Localização das diferentes instalações urbanas no interior do quarteirão. 1- Proximidade ao Hotel e ao ministério; 2- 
contacto com o exterior do quarteirão; 3- suposto terreno de jogos infantil abandonado; 4- proximidade ao Palácio da Justiça; 5- 
Proximidade ao Parque equipado e restauração; 6- proximidade às igrejas. (Ilustração nossa, 2013) 

 

 
Como exemplos de instalações urbanas apresentam-se três casos elaborados, e 

adaptados de acordo com a localização de inserção.  

No primeiro exemplo, é inserida uma instalação urbana no local de contacto com o 

exterior, situado na Avenida Unirii. O conceito por detrás é a atracção da atenção dos 

peões, de modo a encaminhá-la para o interior do quarteirão, suscitando a curiosidade 

para o que se possivelmente lá se passará. 
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Ilustração 129 - Planta explicativa do primeiro exemplo de instalação urbana, localizada na Avenida Unirii, num ponto de entrada para o 
interior do quarteirão. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

 
 

Ilustração 130 - Esquisso do primeiro exemplo de instalação urbana, localizada na Avenida Unirii, num ponto de entrada para o interior 
do quarteirão. (Ilustração nossa, 2013) 
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Num segundo exemplo, apresenta-se a instalação referente a um parque infantil em 

estado de abandono. O conceito por detrás é o enquadramento da realidade, dirigindo 

a visão dos utilizadores para o existente. 

 
 

Ilustração 131 – Esquisso explicativo do segundo exemplo de instalação urbana, localizado no terreno de jogos abandonado do 
quarteirão. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Através do posicionamento do mobiliário urbano/sofá enfrentando o terreno, e graças 

à adição de um quadro suspenso que enquadra o local, os espectadores desta 

instalação teatral vêm-se confrontados com esta realidade, imaginando o potencial 

existente. 
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Ilustração 132 – Esquisso explicativo do segundo exemplo de instalação urbana, localizado no terreno de jogos abandonado do 
quarteirão. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Num terceiro e último exemplo, referencia-se a instalação localizada no parque 

existente no quarteirão, que não sendo um vazio urbano, pois é um parque 

frequentado, onde existe um bar/restaurante, é um sítio com dinamismo. Neste caso, o 

conceito da instalação baseia-se em dar aos habitantes o poder de criar os seus 

próprios limites, ao mesmo tempo é uma abordagem mais dinâmica e urbana à 

reciclagem. Através da instalação de umas grelhas metálicas, juntamente com o 

mobiliário urbano, as pessoas podem se sentar, tornando-se um espaço de encontros 

e convivialidade, consumindo bebidas, cujas embalagens podem depois serem 

inseridas entre as grelhas, preenchendo-as e formando assim um ponto de recolha de 

material usado, que utiliza o fluxo de consumo para criar um espaço interactivo com os 

utilizadores. Os módulos das grelhas podem ser movimentados, possibilitando 

diferentes tipos de assemblagem e mesmo de expansão, criando espaços mais 

abertos ou reservados. 
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Ilustração 133 – Esquisso explicativo do terceiro exemplo de instalação urbana, localizado no parque existente no quarteirão, em 
frente ao bar/restauração. (Ilustração nossa, 2013) 

 
A geração do sistema sustentável é então a soma dos vários modos de abordagem, 

que resultam na participação activa dos habitantes do bairro em questão, 

nomeadamente na sua limpeza e requalificação a nível de espaço público, numa 

cooperação entre arquitectos, Associações não-lucrativas e Associação dos 

Habitantes. Uma consequência directa é a eliminação dos limites verificados ao nível 

da parcela, tornando-a acessível. Isto põe ainda mais em evidência a potencialidade 

existente de apropriação, que se apoia ao máximo sobre a recuperação e reutilização 

dos materiais usados. 
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Ilustração 134 – Acção directa sobre a parcela, tornando-a acessível à 
apropriação por parte dos habitantes do bairro. (Ilustração nossa, 2013) 

 
No seguimento da acção iniciada, e por iniciativa dos habitantes, sempre em 

colaboração com os outros actores envolvidos, deve-se organizar um dia de limpeza 

de outros sítios identificados problemáticos no quarteirão, através da multiplicação dos 

pontos de recolha (contentores). 

 
 

Ilustração 135 – Acção directa sobre todo o quarteirão, através da colocação de novos pontos de recolha, e da limpeza dos espaços 

urbanos resultante. (Ilustração nossa, 2013) 
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Para que os habitantes possam se organizar na requalificação do espaço que de 

direito lhes pertence, com a ajuda e acompanhamento dos arquitectos, mas tomando 

progressivamente o poder de gestão eles mesmos, até poderem ser autónomos nas 

suas decisões, são elaborados ateliers com diversos temas apontados como 

necessidades/desejos dos habitantes a serem desenvolvidos, num sistema de trocas 

de instrumentos/ideias entre os diferentes agentes envolvidos. Estes ateliers 

funcionarão como um Lugar de comunicação e de encontro, onde são ensinadas aos 

habitantes as técnicas de reciclagem e de reutilização dos materiais recuperados. 

Para uma nova tomada de consciência por parte dos habitantes, eles são 

confrontados, para além de responsabilização, também com o poder de decisão que 

lhes pertence. Estes ateliers propõem assim abordar diversas problemáticas do bairro 

e diferentes actividades, de modo a envolver pessoas de vários grupos étnicos, 

demográficos, sociais, etários, etc. 

No seguimento desta ideia, o centro de reciclagem expande-se e desenvolve-se num 

espaço de reunião complementar.  

 
Ilustração 136 – Expansão dos Módulos 0 e 1 de modo a desenvolver um espaço 
de reunião autónomo, mas que funciona como um espaço de ligação entre um e 
outro. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Através da utilização do mesmo tipo de materiais utilizados anteriormente (garrafas de 

plástico, cartão tetrapak, madeira recuperada, grelha metálica, sacos plásticos, todos 

financiados quer seja pelo Green Group, pelos mercados de rua, e pela Câmara 

Municipal, ou então fornecidos pelos habitantes), prevê-se a apropriação do espaço de 

reserva existente entre Módulo 0/ Centro de Reciclagem e Módulo 1/ Alojamento 

provisório, criando uma cobertura e paredes de protecção. Sendo um prolongamento e 
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união dos dois, como se pode observar na ilustração 136 o novo espaço será utilizado 

como um Lugar de vida e de discussão aberto ao público. 

 
 

Ilustração 137 – Expansão dos Módulos 0 e 1 de modo a desenvolver um espaço 
de reunião autónomo, mas que funciona como um espaço de ligação entre um e 
outro. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O espaço de reserva agora apropriado apresenta-se como um espaço de reunião e de 

relação entre os dois Módulos anteriormente construídos, mas também se caracteriza 

como um espaço multifuncional, que pode ser adaptado a diversas utilizações.  

 
Ilustração 138 – Organização em espaço de reunião e troca entre os diferentes actores, esquisso e planta. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Como espaço de reuniões, possibilita os encontros, as discussões e trocas entre os 

arquitectos, associações e habitantes, não apresentando hierarquia de nenhum dos 

actores pois cada um é essencial para o processo de regeneração urbana e social. 
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Ilustração 139 – Organização em espaço de aprendizagem / workshops, esquisso e planta. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Pode também ser apropriado para formar espaços de 

aprendizagem/consciencialização, organizando-se através da colocação de bancos 

individuais (constituídos por materiais reciclados), de modo a que se possa escutar o 

que o orador queira comunicar. Este até pode utilizar o espaço exterior do Módulo 2 

como palco / estrado, de modo a poder estar em vantagem de exposição em relação à 

assistência. 

 
 

Ilustração 140 – Organização em espaço de concertos, esquisso e planta. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Pode também organizar-se de modo a permitir a realização de concertos e 

espectáculos. Neste caso, o palco seria colocado perpendicularmente aos dois 

Módulos, no fundo, de modo a que a plateia possa repartir-se também para fora do 

espaço coberto (ver planta organizacional). 
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São então criados os diferentes ateliers, que tratam de problemas específicos no 

bairro, sendo que isso deverá ser da iniciativa dos habitantes de modo a adaptar 

realmente a possível oferta à procura existente. Através de reuniões e debates 

realizados entre os diferentes actores, no espaço anteriormente criado, será possível 

chegar a um consenso de que tipo de ateliers os habitantes querem desenvolver. São 

propostos quatro, funcionando sincronicamente desde finais de Abril, que poderão ou 

não evoluir a médio-longo prazo, de acordo com as dinâmicas quotidianas que serão 

observadas, o “Atelier Requalificação do espaço”, o “Atelier Realização de elementos 

de mobiliário”, o “Atelier Animação do espaço para os Jovens” e o “Atelier 

Jardinagem”.  

 
 

Ilustração 141 – Diferentes tipos de ateliers desenvolvidos a partir dos debates efectuados no espaço de reunião entre os diferentes 
actores intervenientes no processo de requalificação urbana. (Ilustração nossa, 2013) 

 

O “Atelier Requalificação do espaço” é dirigido pelos arquitectos e pela Associação 

dos Habitantes do Bairro, através de workshops de orientação nos quais são 

especificadas as necessidades primárias do bairro (alojamento, espaço público, 

espaços verdes). 
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Ilustração 142 – “Atelier Requalificação do espaço”, definição dos possíveis polos 
de actividade e transição dos espaços entre eles. (Ilustração nossa, 2013) 

 
É então feita a projecção do espaço exterior público previsto para o bairro, definindo 

diferentes zonas que possam ser polos de actividades e possíveis passagens de 

atravessamento, e iniciando a plantação de árvores e tratamento do solo (zonas 

verdes, zonas de circulação viária, etc).  

 
 

Ilustração 143 – “Atelier Requalificação do espaço”, tratamento paisagístico do 

bairro, graças à plantação de árvores e tratamento dos solos. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
A partir dos problemas de alojamento observados aquando do estudo do local, 

nomeadamente, os edifícios degradados, problemas de dimensionamento reduzido 

face à densidade residencial, e falta de espaço de convívio, prevê-se um possível 
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projecto de expansão através da autoconstrução de novos alojamentos, estes auto-

suficientes e a custos reduzidos, tendo como modelo o Módulo 1/alojamento provisório 

para os Arquitectos.  

 
 

Ilustração 144 – “Atelier Requalificação do espaço”, definição do limite de onde 
se desenvolverá o projecto de expansão habitacional. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O projecto de expansão desenvolve-se a partir da charneira existente entre bairro e 

vazio urbano, tendo pontos de contacto nas fachadas cegas dos edifícios existentes 

nesse limite (ilustração 144). 

 

 
 

Ilustração 145 – “Atelier Requalificação do espaço”, definição da grelha de 
expansão, de acordo com a medida do Módulo 1. (Ilustração nossa, 2013) 
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É definida uma possível trama de expansão para a autoconstrução das novas 

habitações, tendo em conta as dimensões do Módulo 1 como modelo de reprodução 

(ilustração 145), para depois serem efectivamente construídas, de acordo com o 

planeamento urbano efectuado (ilustração 146). 

 
 

Ilustração 146 – “Atelier Requalificação do espaço”, construção dos novos 
módulos de habitação. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Existe a possibilidade de os aumentar, de acordo com as necessidades sentidas pelas 

famílias (crescimento do núcleo familiar por exemplo), acrescentando mais um andar 

sobre a base já existente (ilustração 147). 

 
Ilustração 147 – “Atelier Requalificação do espaço”, aumento dos novos módulos 
de habitação através do acrescento de um segundo andar. (Ilustração nossa, 
2013) 
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De acordo com o planeamento urbano estipulado, as habitações serão sempre 

intercaladas de um espaço de reserva entre elas. Este espaço é à partida exterior, 

descoberto, e transforma-se num Lugar semipúblico de contacto entre as várias 

habitações envolventes. Pertence a todos os habitantes que com ele têm contacto, 

sendo a sua gestão da responsabilidade de todos, através da comunicação. Podem 

ser alterados através da construção de coberturas, ou simplesmente através da 

atribuição de uma funcionalidade que seja aceite pelos habitantes envolvidos 

(ilustração 148). 

 
 

Ilustração 148 – “Atelier Requalificação do espaço”, espaços de reserva entre os 
novos módulos de habitação. (Ilustração nossa, 2013) 

 
O objectivo inerente ao desenvolvimento deste Atelier é a consciencialização por parte 

dos habitantes do seu poder de decisão sobre o território do bairro que de facto lhes 

pertence. A partir do desenvolvimento do sistema, através de uma cidadania activa, os 

instrumentos necessários estão à disposição para reproduzir um processo similar de 

reapropriação e redefinição do território. Neste atelier também é tomada em conta a 

gestão e desenvolvimento do Módulo 0/ Centro de reciclagem, mas que será 

partilhado com os outros para a execução dos seus programas respectivos.  

O “Atelier Realização de elementos de mobiliário” baseia-se na concepção e 

construção de elementos de mobiliário para o espaço público, podendo também ser 

executados mobiliários para as novas habitações propostas. É coordenado por um 

arquitecto, em colaboração com as Associações não-lucrativas. A responsabilidade 

em relação aos habitantes é transferida para um responsável da Associação dos 
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Habitantes, nomeado por todos os intervenientes, de um modo democrático. A 

presença dos habitantes e a participação no processo de requalificação é assim 

praticamente constante. A população identificável como provável de maior 

envolvimento neste Atelier é a população jovem, mas também os homens adultos. 

 
Ilustração 149 – “Atelier Realização de elementos de mobiliário”, criação de 
mobiliário urbano adaptado a diferentes utilizações de espaços. (Ilustração nossa, 
2013) 

 
A partir de materiais considerados como “lixo”, dá-se a possibilidade de conceber 

qualquer coisa útil para a comunidade e para as pessoas, individualmente, também. O 

mobiliário urbano deve ter em consideração o espaço onde será inserido, portanto 

diferentes espaços têm diferentes funções e diferentes mobiliários. Podem ser 

construídas balizas para campos de futebol, esteiras para as pessoas poderem 

aproveitar os espaços verdes e o sol, bancos à volta das árvores para sentar à 

sombra, entre tantas e infinitas possibilidades. 

 
 

Ilustração 150 – “Atelier Realização de elementos de mobiliário”, distribuição de 
mobiliário urbano construído no Centro de Reciclagem em diferentes pontos no 
espaço público, de acordo com função/utilização de ambos. (Ilustração nossa, 
2013) 
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O mobiliário é construído no Módulo 0 / Centro de Reciclagem, para depois ser 

transportado para os espaços públicos adequados. O objectivo inerente a este Atelier 

é a definição de um sentido comum para um espaço pelos habitantes, através do 

poder que lhes é transferido para se apropriarem dele e requalificarem-no. 

O “Atelier Animação do espaço para os Jovens” é dirigido pelas Associações não-

lucrativas (Art Fusion) e pelos jovens do bairro, em colaboração com escolas locais. 

Graças à elaboração de um workshop de orientação com as crianças para saber o que 

elas querem fazer, e com eles, conceber os instrumentos para a sua realização, pode 

se conceber e organizar eventos interactivos e socializantes (jogos lúdicos, eventos 

desportivos, culturais…).   

 

 
 

Ilustração 151 – “Atelier Animação do espaço para os Jovens”, localização do 
espaço crítico para intervenção, nomeadamente o parque infante degradado pré-
existente. (Ilustração nossa, 2013) 

 

No âmbito deste atelier, é desenvolvida uma acção de requalificação de um parque 

infantil degradado já existente, com a construção de um espaço “creche” ao lado, para 

que os pais possam deixar os filhos em segurança nas suas horas de trabalho. 
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Ilustração 152 – “Atelier Animação do espaço para os Jovens”, registo fotográfico 
do parque infante degradado pré-existente. (Ilustração nossa, 2013) 

 
 

 
 

Ilustração 153 – “Atelier Animação do espaço para os Jovens”, requalificação do 
parque infantil e criação de um espaço “creche”. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Os jovens podem assim identificar-se com o espaço público, e associá-lo a um Lugar 

de encontros e interacções com diferentes tipos de pessoas. Aprendem, desde 

pequenos, a fazer parte de uma vida de bairro, ganhando um espírito de comunidade, 

bem como integrando os seus deveres e direitos em relação ao espaço público. 

Para finalizar, o “Atelier Jardinagem” é dirigido pelas Associações não-lucrativas, e 

realizado pelos habitantes, sendo que os possíveis participantes serão adultos, 

homens e mulheres, coordenado por um membro ligado à agricultura para poder 

transmitir a informação necessária. A criação deste atelier parte de uma necessidade 

básica e fundamental, a de se alimentar, e permite ensinar as técnicas e saberes 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 198 

precisos no reconhecimento de terrenos aptos à agricultura urbana, e como apropriar-

se dele de modo a rentabilizar o crescimento e recolha de espécies de vegetação 

específicas, de acordo com o que cada família envolvida no projecto precisa. São 

também dadas as noções de como se ocupar de espaços verdes existentes, de modo 

a atribuir-lhes funções lúdicas.  

 

 
 

Ilustração 154 – “Atelier Jardinagem”, localização do primeiro terreno de acção e 
conversão deste  em horta urbana. (Ilustração nossa, 2013). 

 
A primeira acção em concreto baseia-se na concepção de uma horta urbana, 

localizada num terreno vazio nas imediações do Ponto 0, entre o Módulo 1 e os 

prédios pré-existentes. O objectivo inerente a este atelier é a requalificação dos 

terrenos permeáveis existentes na parcela. Concebendo jardins e hortas partilhados, a 

necessidade de instaurar normas de interacção entre os habitantes e a gestão do 

espaço disponível (gestão de turnos de trabalho, partilha das recolhas) impõe-se 

desde cedo, para que possa existir um projecto de participação social sustentável. 
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Ilustração 155 – “Atelier Jardinagem”, requalificação de solos urbanos através da 
concepção de hortas urbanas. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Outro dos objectivos deste projecto de regeneração urbana através da participação 

social é, tendo em consideração as acções desenvolvidas no Ponto 1 (oficinas de 

cooperação entre arquitectos, associações e habitantes, que visam a transformação 

qualitativa do contexto espacial), a expansão dessas actividades noutras partes do 

quarteirão, como um incremento crescente de activação social, mas que se adapte 

aos diferentes contextos espácio-temporais, de modo a produzir resultados tais que a 

requalificação do espaço, mas também uma requalificação em termos sociais.  

 
 

Ilustração 156 – localização dos ateliers elaborados na parcela do 36A Strada Vanatori. (Ilustração nossa, 2013) 

 
Apesar dos ateliers se terem concentrado na parcela referente ao 36A Strada Vanatori 

(ilustração 156), as intervenções tais como instalações urbanas e criação de novos 

pontos de recolha de materiais, repartiram-se pela totalidade do quarteirão, criando 

pontos de contacto com possíveis futuros locais de intervenção. 
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Ilustração 157 – Localização dos outros vazios urbanos existentes no quarteirão onde se possa intervir. (Ilustração nossa, 2013). 

 
Através da identificação e do estudo contextual de cada vazio urbano onde se 

pretende intervir, é possível adoptar e adaptar a mesma estratégia, de modo a gerar 

espaço público através da dimensão humana, para que se possa observar graças a 

este processo a requalificação urbana, deixando os espaços de serem segregados. 

Existe a percepção que, num futuro não determinado, os ateliers eles mesmos possam 

ser elaborados nestas outras parcelas de acordo com as necessidades dos habitantes 

e um equilíbrios entre procura e oferta, e, quem sabe, expandir-se para os interiores 

de outros quarteirões. 

 
 

Ilustração 158 – Expansão dos ateliers para os vazios urbanos identificados no quarteirão. (Ilustração nossa, 2013) 

 

Graças a todo este processo de regeneração urbana e social, com o sentimento de 

fazer parte integrante da reinterpretação e reconstrução de um espaço que pode ser 

deles, o habitante gera em si um sentimento de pertença, e pode finalmente identificar-

se com o espaço e as actividades desenvolvidas nele, visto que estas foram criadas 
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por ele, de acordo com suas próprias necessidades. O conceito de autoconstrução, a 

construção de um centro de reciclagem que pode se tornar um local de trabalho e um 

Lugar de vida aberto ao público, a construção de um alojamento temporário para os 

arquitectos, todas estas fases se apoiam ao máximo na recuperação e reutilização dos 

materiais recolhidos, transformando deste modo um problema de gestão de resíduos 

existente no local numa vantagem para um projecto ecológico, mas também eficiente, 

tendo em conta as condições económicas da população-alvo. 

Na continuação da criação dos ateliers, é necessário convocar uma Table Ronde 111, 

Proporcionando uma ocasião de debater as relações a estabelecer entre os 

participantes. É então estabelecido um protocolo capaz de integrar as iniciativas dos 

habitantes com os projectos de urbanização da cidade. Após a transição do poder de 

gestão total do bairro para as mãos dos habitantes, os arquitectos abandonam o local, 

mas o acompanhamento não se conclui. Devem ser concretizadas, esporadicamente, 

reuniões entre os diferentes actores intervenientes, de modo a fazer um ponto de 

situação, e uma previsão no espaço-tempo de seis meses da continuação do projecto. 

 
 

Ilustração 159 – Esquisso das diferentes fases de experimentação do processo de regeneração urbana da parcela do 36A Strada 

Vanatori, organizado cronologicamente da esquerda para a direita. (Ilustração nossa, 2013) 

 

O objectivo e interesse destas diferentes fases de experimentação urbana não está 

apenas no resultado, mas sobretudo no processo que as gere e nos novos ambientes 

                                            
111 Referência à Table Ronde (Mesa redonda) da lenda do Rei Artur, à volta da qual se reuniam o Rei e 
os seus Cavaleiros, sendo um símbolo de paz e igualdade entre os diferentes intervenientes. 
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e comportamentos que este engendra: activar um Lugar passa pela activação dos 

seus habitantes. Essas acções não se limitam apenas à arquitectura no âmbito de 

construção, mas também implicam questões sociais e económicas. No final, esta co-

participação encaminha para uma autogestão para confrontar os habitantes, não 

apenas com a sua responsabilidade enquanto cidadãos activos, mas também com o 

poder de decisões e de planeamento que, de facto, lhes pertence. Pouco a pouco, o 

habitante recupera o poder de decisão e o controlo sobre o destino da sua 

comunidade, do seu bairro, participando activamente na reapropriação e qualificação 

do solo e regeneração do espaço público. Este reconhecimento do espaço e 

identificação gradual da dimensão humana deve evoluir para a descoberta de um 

sentido comum, que deve ser valorizado por cada indivíduo. O objectivo, a médio 

termo, é de demonstrar que, com materiais desvalorizados, podemos agir, podemos 

construir, e que o habitante, ele mesmo, é um instrumento para a construção de uma 

sociedade melhor, beneficiando-se a si mesmo, à sua comunidade, e num contexto 

mais alargado, e a longo termo, às gerações futuras. Através deste género de 

intervenção urbana, podemos desencadear um processo de regeneração urbana e 

social, fornecendo os instrumentos necessários (físicos e psicológicos) para a 

participação activa do indivíduo como membro de uma comunidade, na concretização 

dos seus desejos de como viver o espaço e a sua vida. No entanto, não se pode fazer 

uma previsão concreta de como os espaços serão apropriados, e de como o projecto 

irá evoluir a longo termo, de como as pessoas reagirão a esta potencialidade de 

escolha e de liberdade de gestão, e se o fluxo de necessidade continuará. Neste caso 

em particular, traduziu-se num processo com um arranque bem definido 

temporalmente, sendo que as diferentes fases tiveram uma duração específica de 

execução. No entanto, não se pode deixar de lembrar o carácter provisório de 

intervenções deste tipo, que querendo antecipar as necessidades da sociedade, as 

interpreta constantemente, adaptando-se. Como se tinha já dito anteriormente, as 

vivências quotidianas e as dinâmicas urbanas transformam-se, e estas 

experimentações urbanas também devem acompanhar essas mutações 

constantemente, devem ser flexíveis a adaptações, a mudanças radicais, ou até 

mesmo a interrupções definitivas. Como afirma Pirson, “escrever o espaço implicaria 

escrever o tempo em conjunto, pois a experiência de um é inseparável da outra” 

(Pirson, 2006, p. 28). Isto significa projectar de acordo com a temporalidade específica 

da intervenção. Existe um efeito imediato desejado sobre o local em questão, que é o 

de o tornar utilizável e requalificá-lo, mas é sobretudo a capacidade de desenvolver 
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um processo a longo termo, e que possa ser replicado noutros contextos que é 

interessante. E neste caso, não se pode prever o “prazo de validade”, pois este 

depende única e exclusivamente dos habitantes. Enquanto houver procura, irá haver 

oferta, sendo que a noção de flexibilidade está no centro desta abordagem, pois 

devemos conceber a ocupação dos espaços públicos de acordo com a capacidade de 

adaptação, isto a nível programático, e a nível temporal ter em conta a utilização e 

transformação a médio e longo termo (Ascher, Baudin, Bourdin, 2003, p. 38).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Bucareste é uma capital em pleno desenvolvimento, ameaçada por uma expansão 

urbana caótica, caracterizada por disfuncionalidades originados por campanhas 

políticas e urbanísticas ocorrentes desde a sua criação. O estudo das suas diversas 

camadas de formação, destruição, reconstrução, transformação permitiu elucidar o 

contexto histórico e social da cidade, e perceber que a sua cultura absorveu diversas 

influências e ganhou uma grande capacidade de adaptação durante todo o seu 

desenvolvimento, sendo a cidade considerada um ponto de convergência e 

coexistência entre o Oriente e o Ocidente. No entanto, a sua morfologia urbana põe 

em evidência uma maior presença da dimensão oriental, nomeadamente através da 

observação da formação das mahala, unidades tipo-morfológicas que se traduzem 

numa multiplicidade de polos de carácter orgânico, directamente associados à 

presença de comércio de rua, sendo testemunhos da adaptação espontânea dos 

espaços construídos face ao aparecimento de novas necessidades da sociedade. As 

suas ruas, espaço público por excelência, promoviam o encontro e as trocas não 

apenas a nível económico mas também humano, contendo os fundamentos da vida 

social bucarestense. Ainda hoje tal prática existe nas pequenas e estreitas ruas da 

cidade, que sendo de uma dimensão mais humana, são mais aptas aos usos e 

costumes da população, sendo um vestígio do que persiste da Bucareste dos tempos 

de outrora. 

 Apesar da sua estrutura policêntrica de origem oriental, houve sempre uma obsessão 

de transição para uma estrutura urbana monocêntrica, própria do sistema ocidental 

tradicional, de modo a distanciar-se dos leitmotiv que despojaram Bucareste da sua 

dignidade como capital. As diversas campanhas urbanísticas empreendidas tinham 

como objectivo a aproximação às origens latinas, sentindo-se o desejo de se identificar 

com uma cidade ocidental. A mesma capacidade de rápida absorção cultural que 

permitiu a sua subsistência e desenvolvimento vertiginoso resultou numa fragilidade e 

instabilidade, condenando a cidade a uma situação de perpétua reconstrução, não só 

urbana, mas também identitária. Descobre-se então duas cidades, a cidade oficial e a 

cidade tradicional, duas realidades que se opõem, consequência de uma ruptura social 

e cultural, sendo que ambas se traduzem em vazios urbanos, cada uma de um modo 

peculiar. A decisão de intervir em espaços existentes na cidade tradicional deve-se ao 

facto de se considerar que esta é de facto o lado mais genuíno da cidade de 



Bucareste na sua evolução urbana: processo experimental de regeneração de espaços públicos 

Vera Cristina Ferreira de Sousa 206 

Bucareste, e que a sua memória merece ser restituída, pois apesar de todas as 

tentativas de destruí-la, esta permanece.    

Existe uma discrepância insigne na utilização actual dos espaços ditos como públicos 

na cidade de Bucareste, devido ao modo de vida da população, mas também devido a 

recentes acontecimentos repressores da vivência urbana. A elaboração desta 

dissertação teve como âmbito questionar o evidente, tendo como resultado a tomada 

de consciência que existe de facto uma relatividade cultural, e que soluções que 

funcionem para uma cultura nem sempre podem ser aplicadas noutra. A noção de 

“espaço público” pode diferir de cultura para cultura, e é por isso necessário a 

adaptação espacial à realidade em causa, sem nunca esquecer o sentido originário do 

termo, nomeadamente a sua capacidade agregadora e de promoção de reencontro 

pessoal, e de interacção com o meio envolvente, bem como entre os seus utilizadores. 

Deste modo, a vertente antropológica, o lado humano, deve ser sempre a primeira 

coisa a ter em conta ao projectar espaço, pois esse espaço é projectado para alguém. 

O intuito neste trabalho foi também o de demonstrar como devolver o seu lugar ao 

espaço público numa cidade que esqueceu o seu significado, e como estabelecer 

relações entre bucarestenses e espaço, devolvendo identidade espácio-cultural de 

acordo com a memória colectiva dos utilizadores. Querendo regenerar os vazios 

urbanos da cidade “dissidente”, pretende-se reactivar a relação pessoa/Lugar, pois 

sem ela, a conotação de espaço público deixa de fazer sentido. Por mais que seja 

questionado o valor de um Lugar, ele será sempre um Lugar, ou até mesmo um não 

Lugar, se assim o entendermos e sentirmos. 

No seguimento desta ideia, há que considerar outro factor importante, a efemeridade. 

As necessidades, identidades e valores das sociedades estão sempre em constante 

mutação, e muitas vezes não são os Lugares que perdem qualidade, mas tornam-se 

ineficientes face às constantes mudanças e exigências humanas, das quais esses 

Lugares são sempre reflexos. Por conseguinte, há que referenciar a importância de 

estabelecer um processo de apropriação que é experimental, e que, sendo dirigido 

através da participação directa dos cidadãos, se torna flexível de acordo com as suas 

necessidades e desejos, e portanto, temporário. O interesse de estabelecer diferentes 

fases de experimentação urbana não está apenas no resultado, mas sobretudo no 

processo que as gere e nos novos ambientes e comportamentos que este engendra: 

activar um Lugar passa pela activação dos seus habitantes. Essas acções não se 

limitam apenas à arquitectura no âmbito de construção, mas também afectam 
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questões sociais e económicas, responsabilizando os habitantes em relação ao 

espaço público que lhes pertence através da autogestão deste. Existe um resultado 

imediato desejado, que é a sua requalificação como espaço público, mas é sobretudo 

a capacidade de afectar as vivências urbanas e a possibilidade de ser reprodutível 

noutros contextos que tornam estes processos de regeneração urbana interessantes. 

A criação, reavaliação e adaptação devem, por isso, ser uma constante nos espaços 

públicos, havendo uma previsão de como os espaços serão apropriados, mas não 

uma definição absoluta, pois é necessário existir uma potencialidade de escolha, de 

liberdade de gestão, de acordo com o fluxo de utilização e necessidades, bem como 

uma evolução que acompanha o ritmo crescente de mudança própria das cidades, 

neste caso específico da cidade de Bucareste. 
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Anexo A (2) - Translação da Igreja Olari. 

Anexo A (1) - Translação da Igreja Sfântul Ilie Rahova. 
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Anexo A (3) - Translação do Palácio do Synode. 

  

Anexo A (4) - Translação da Igreja Sfântul Ioan Nou. 
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Anexo A (5) - Translação da Igreja Schitul Maicilor. Anexo A (6) - Translação da Igreja Schitul 
Maicilor. 
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Anexo B (1) - Bairro Izvor, com o posicionamento de origem de cinco edifícios religiosos movidos (em branco). Por transparência pode 
observa-se a sobreposição do plano actual sobre o plano do edificado pré-existente.  

 

 
Anexo B (2) – Igreja Sfantul Ilie-Rahova. Datada de 1706, esta igreja localizava-se sobre a Calea Rahovei, uma via do antigo plano 
urbano da cidade. Foi movida o 19 Junho 1984, a 49 metros a sul do seu local de origem. 
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Anexo B (3) – Igreja Sfantul Ion Nou, datada de 1766, estava situada no Boulevard 1848 nº 41. Foi movida a 30 de Maio 1986, 23 
metros a sul da sua localização de origem, suficiente para a esconder por detrás das barras edificadas que compõem a Praça Unirii. 

 

Anexo B (4) – Igreja Schitul Maicilor. Construída em 1726, esta igreja localizava-se na rua Schitul Maicilor, uma via do antigo plano 

urbano da cidade. Foi movida em Junho 1982, a 245 metros a este do seu local de origem. Os edifícios envolventes, classificados 
monumentos históricos, foram demolidos. 
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Anexo B (5) – Complexo Monarca Antim. Este conjunto composto de uma igreja e de um palácio sinodal situava-se na rua Mitropolit 

Antim Ivireanu. A igreja foi construída entre 1713-1715, e o complexo em 1910-1912. Devido ao projecto do Centro Cívico, no dia 20 de 
Fevereiro de 1985, a área do complexo foi diminuída de 500m

2
,e o Palácio Sinodal sofreu uma rotação de 18º a uma velocidade de 1.56 

m/h, com uma deslocação de 20.35 metros, que durou certa de 14 horas. Pesando 10000 toneladas, representa a mais pesada 
construção movida na Roménia.

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANEXO C 
Plantas das localizações de origem de igrejas destruídas para a construção do Centro 

Cívico em Bucareste. 
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Anexo C (1) – posicionamento de dez igrejas destruídas no plano cadastral de Bucarest, 1984.  

 

 
Anexo C (2) – Igreja Alba Postavari. Situada na rua Basteriilor, nº41, foi construída entre 1564 e 1568. A sua demolição ocorreu o 18 de 

Março de 1977, e na sua localização encontra-se hoje em dia a Piata Constitutiei, que marca o começo da Avenida Unirii.  
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Anexo C (3) – Igreja Spirea veche. Situada na rua Uranus, nº27, foi construída na segunda metade do século XVIII. A sua demolição 
ocorreu o 27 de Abril de 1984, e a sua localização coincide hoje em dia com o ângulo sudeste da Casa do Povo.  

 
Anexo C (4) – Igreja Izvorul Tamaduirii. Situada na rua Putul cu apa rece, nº27, foi construída em 1785. A sua demolição ocorreu em 
Agosto de 1984, e a sua localização coincide hoje em dia com o ângulo nordeste da Casa do Povo.  
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Anexo C (5) – Igreja Sfantul Spiridon Vechi. Situada na rua Uranus, nº27, foi construída em 1680. A sua demolição ocorreu o 27 de 
Agosto de 1987. Após a queda do comunismo, a igreja foi reconstruída em 1995, com o apoio da Patriarquia Ortodoxa. 

 
Anexo C (6) – Igreja Stanful Nicolae-Sârbi. Situada na rua Pitagora, nº11, datava do século XVII, e foi classificada de monumento 
histórico em 1955. A sua demolição ocorreu o 4 de Setembro de 1985. 
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Anexo C (7) – Igreja Bradu Staicu. Situada na rua Bradului, nº30, foi construída em 1726. A sua demolição ocorreu o 7 de Outubro de 
1987.  

 
Anexo C (8) – Igreja Sfanta Treime-Crucea de Piatra. Situada na rua Dudesti, nº81, foi construída em 1804. A sua demolição ocorreu o 
10 de Agosto de 1987. 
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Anexo C (9) – Igreja Stanful Nicolae Jitnita Situada na rua Vacaresti, nº46, foi construída em madeira em 1598 e em tijolo em 1712. A 
sua demolição ocorreu o 8 de Julho de 1986. 
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