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resumo

A presente dissertação foca-se numa reflexão urbanística sobre o desenho 

do perfil  do  Rio  Spree em Berlim,  tendo por base o  Programa  Mediaspree e 

como contraponto o Projeto Holzmarkt, que constituem duas atitudes distintas 

perante um mesmo problema:  como definir  estratégias urbanas,  tendo como 

objeto o redesenho  das  margens do rio,  e,  como  objetivo,  a  criação de um 

conjunto  de  sistemas  eficazes  que  respondam  às  necessidades  do  lugar 

integrado na estrutura urbana e na componente social, ou seja, pensar a cidade 

coletiva na contemporaneidade. 

abstract

This dissertation focuses on an urban thinking about the Spree riverbanks 

in  Berlin,  based  on  the  Mediaspree  Program,  and  as  a  counterpoint  the 

Holzmarkt Project,  forming  two distinct attitudes  towards the same problem: 

how to define urban strategies, having as object, the redesign of the river banks, 

and as purpose, the creation of a set of effective systems that meet the needs of 

the place integrated into the urban structure and social component, that is, the 

collective thinking of the contemporary city.
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introdução

A  presente  dissertação  pretende  analisar  algumas  das  intervenções 

urbanísticas ao longo das margens do rio Spree em Berlim, tendo como ponto de 

partida o Programa Mediaspree e  como contraponto alguns projetos pontuais 

que  se  associam a  conceitos  que  visam a  continuidade  com a  cidade.  Neste 

sentido  procura-se  aprofundar  o  estudo  das  duas  atitudes  de 

intervenção/reabilitação das margens do  rio  Spree de forma a compreender as 

premissas que contribuem para a sua apropriação e integração na estrutura e 

dinâmica da cidade com a respetiva caracterização do perfil fluvial de Berlim.

A  complexidade  da  cidade  de  Berlim  foi  desde  cedo  motivadora  de 

interesse, pelo que a experiência prática no âmbito de um estágio Erasmus num 

escritório de Arquitetura –  Carpaneto & Schoeningh Architekten - no centro da 

cidade, veio ainda reforçar esta vontade de aprofundar as diversas interpretações 

de  um  determinado  contexto,  correspondentes  modelos  urbanos,  e  seus 

respetivos significados  na  construção  e  vivência  de  uma cidade.   O  facto  do 

escritório  Carpaneto & Schoeningh se encontrar associado, não só a este tema, 

como à vivência quotidiana da cidade e à presença do Rio Spree como elemento 

preponderante no desenho da cidade leva a uma análise mais aprofundada das 

premissas projetuais inerentes a esta problemática – áreas expectantes no centro 

de Berlim/rio Spree.

O  estudo  incide  sobre  as  propostas  realizadas  pelo  projeto  de 

investimento de propriedades, denominado Programa Mediaspree, nas margens 

do Rio Spree, que tem por base a ocupação destas áreas, através de projetos 

relacionados com empresas de telecomunicação e media, convertendo-as, como 

se tem vindo a verificar,  em novas  estruturas  autorreferenciais,  desligadas  da 

vivência da cidade. Assim, em oposição ao descrito no projeto -  manter uma 

relação  urbana  pública  -  as  propostas  contrariam  o  acesso  público  ao  rio, 

impedido através da densa massa de construções criadas.

Em contraponto, o Programa Mediaspree confronta-se com o surgimento 

do projeto  Holzmarkt Berlin,  que, através da iniciativa de alguns gabinetes de 
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arquitetura sediados em Berlim e em associação com várias instituições culturais,  

visa  assegurar  permanentemente  o  carácter  público  coletivo  de  um  desses 

terrenos. A proposta prevê novos programas de utilização da marginal  do rio, 

aliando cultura, turismo e sociedade, numa alternativa ao tipo de estratégias que 

se têm vindo a desenvolver nos últimos anos. 

Um dos objetivos principais do trabalho será abordar outras apropriações 

que integram a participação pública, propondo relações de continuidade entre a 

cidade e a sua história, a população e o rio Spree. 

Nestas  intervenções  poder-se-á  questionar  o  sentido  ético  e  de 

responsabilidade  social  que  acaba  por  se  perder  no  seio  das  necessidades 

técnicas e económicas, pelo que se pretende enfatizar a escolha e utilização de 

instrumentos eficazes na resolução e transformação das cidades, dando especial 

atenção à participação ativa das comunidades envolvidas. 

Berlim,  por  ser  e  querer  ser  muitas  cidades,  para  todos  e  todas  as 

vontades é uma cidade sem medo de existir, inspiradora para qualquer mente 

criadora, constituindo, assim, um espaço laboratorial privilegiado. 

“Esta  nova consciência de responsabilidade profissional,  ampliada com  

uma componente de responsabilidade social, revigorará a arquitetura, e todas as  

suas novas conquistas serão pautadas por um ideal de dignificação da vida de  

toda a gente.”1

O  trabalho  estrutura-se  num  primeiro  momento  pela  análise  das 

premissas  do processo  que  levou/leva  à  criação das  estratégias  de  ocupação 

destes  terrenos  pelo  Programa  Mediaspree,  muitos  deles  vistos  como  áreas 

expectantes no contexto das circunstâncias históricas – 2ª Guerra e o Muro de 

Berlim – que definem a cidade hoje . 

Neste sentido o  Mediaspree será estudado através da recolha de alguns 

exemplos de construções existentes, e dos conceitos nos quais os mesmos são 

fundados,  tentando-se  assim  perceber,  de  um  ponto  de  vista  urbanístico, a 

relação entre a cidade pré-existente e a nova frente de rio.

1 FILGUEIRAS,  Octávio  Lixa,  1922-1996  Da  função  social  do  arquitecto  para  uma  teoria  da  
responsabilidade numa época de encruzilhada /  Octávio Lixa Filgueiras ;  pref.  Pedro Vieira de 
Almeida. - Porto : ESBAP, 1985.
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Investigar-se-á  mais  aprofundadamente,  num  segundo  momento,  a 

evolução da cidade de Berlim, tendo em conta a tradição de construção de áreas 

não edificadas e as transformações do desenho urbano Berlinense, visando a sua 

relação com a geografia natural e o tipo de usos ligados à presença do rio. A  

participação ativa da comunidade na reivindicação destes espaços, nos contextos 

social e político, e a relação com a evolução dos modelos urbanos permitirão 

destacar questões que envolvam o modo de pensar e desenhar a cidade hoje, 

enquadrando as duas atitudes em oposição. 

Berlim é uma cidade que ainda hoje se marca nitidamente pela História 

da  sua  evolução  –  fala-se  precisamente  das  guerras  que  a  assolaram  e  das 

revoluções  que  em  si  se  geraram.  O  facto  de  ser  imediatamente  vista  no 

imaginário  coletivo  como  o  produto  de  uma  destruição  massiva  e  de  uma 

sucessão de políticas  bastante  transformadores até à  sociedade atual,  advém 

antes de mais, da memória como um elemento constante na permeabilidade dos 

indivíduos à realidade:  a cidade antiga esqueceu-se com os bombardeamentos, 

com a construção e queda do muro, e a memória prende-se agora na legibilidade 

deste e daquele elementos da história recente. 

Neste  seguimento, tentar-se-á ainda  explicar  de  uma  forma  mais 

aprofundada algumas  das  variações  que  podem  existir  na  definição  de  uma 

cidade,  ou  sociedade,  procurando  refutar  alguns  pontos  deste  imaginário 

coletivo,  buscando nas entrelinhas os fatores que,  desde a sua origem, foram 

criando a identidade Berlinense. 

Num  terceiro  momento,  pretende-se  analisar  uma  contraproposta  ao 

modelo urbano que tem desenhado a cidade, através do projeto Holzmarkt, que 

a partir  de uma ação apoiada nas  necessidades da população,  estrutura uma 

proposta  urbana  baseada  num  faseamento  sustentável,  desvinculada  de 

princípios  somente  técnicos,  afirmando  o  carácter  coletivo  e  participativo  da 

comunidade.  Complementarmente  serão  abordados temas  como  a  cidade  e 

democracia, a ideia de continuidade com a malha urbana, bem como a tentativa 

de compreender como se poderá desenhar o perfil de um rio.

De  forma  a  contextualizar  as práticas  relacionadas  com o  direito  à 

participação coletiva que se têm desenvolvido em Berlim, e, tendo em conta as 
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dificuldades e  vantagens  que  possam  representar,  procura-se  compreender  a 

força da intervenção de um grupo de arquitetos e ativistas culturais que agiram 

em defesa do desenho da sua cidade: em defesa de espaços para a prática da 

atividade artística pública  e em defesa  desta área privilegiada que parecia, até 

agora, pertença exclusiva das necessidades técnicas. 

Neste  sentido,  apresentar-se-á  uma  entrevista  com  uma  das 

coordenadoras do projeto, a Arquiteta Silvia Carpaneto,  obtendo-se assim um 

ponto de vista interno sobre os conceitos - projetuais, políticos e éticos - que 

sustentam o projeto Holzmarkt.

Na parte final,  apresentar-se-ão algumas considerações fundamentadas 

através do livro Da Função Social do Arquiteto, de Octávio Filgueiras, no sentido 

de trazer à discussão a dimensão ética do arquiteto e qual o papel do mesmo na 

discussão dos diversos modelos urbanos a implementar na requalificação dos 

centros urbanos contemporâneos. 

Ao analisar-se a arquitetura, não como fim em si, mas como um meio para 

responder  a  desafios  urbanos,  pretende-se  estudar  métodos  para  pensar  a 

cidade coletiva na atualidade.  Assim, são aqui abordados conceitos e premissas 

relacionados com a criação de modelos urbanos alternativos,  de forma a  criar 

uma consulta eficaz acerca das transformações à escala urbanística na evolução 

do núcleo histórico da cidade de Berlim.  

O ato de projetar para a cidade, apresenta-se atualmente como uma das 

principais tarefas que os arquitetos têm em mãos, pelo que se pretende destacar 

processos  e  procedimentos  capazes  de  agregar  em  torno  do  problema  do 

desenho urbano,  os poderes económicos,  políticos,  a população e o arquiteto 

num esforço conjunto para encontrar soluções mais adaptadas e readaptáveis.

“E daqui a tremenda responsabilidade de uma profissão cuja presença é  

dia  a  dia  mais  evidente,  embora  também  dia  a  dia  menos  isolada,  menos  

egocêntrica, mais participante e mais exigente em matéria de estabelecimento  

de relações com outras atividades e com o fenómeno humano em geral”. 2

2 PORTAS,  Nuno.  A  Cidade  Como  Arquitectura.  Lisboa:  Livros  Horizonte,  2011.  cit.  TÁVORA, 
Fernando. Pág. 11
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1. mediaspree: do 

urbanismo automático

Imagem 0: Maqueta de propostas do Programa Mediaspree
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1.1 – premissas do programa

“O investimento pode e deve acontecer.”3

O denominado Mediaspree,  é um programa que compõe um dos maiores 

projetos de investimento em construção de Berlim. Pretende, à semelhança do 

processo  implementado  na  Potsdamer  Platz4,  estabelecer  empresas  de 

telecomunicações e media ao longo das margens do rio Spree, bem como iniciar 

um processo de reabilitação da área envolvente. No entanto, até ao momento, as 

intervenções  que  se  têm  verificado  são  as  de  reabilitação  de  espaços  não 

edificados  ou  temporariamente  ocupados,  bem  como  de antigos  edifícios 

3 SCHEUERMANN,  Christoph.  “Building  Spree:  Developers  and  Dreamers  Battle  over  Berlin 
Identity.” Der Spiegel. Setembro 2008. cit. WOLF, Harald. Senador da Economia de Berlim

4 “Potsdamer Platz became the symbol of Berlin's renewal after the fall of the Berlin Wall. Once  
completed, Potsdamer Platz presented itself as a city within the city, as a location where the most  
varied urban planning principles of the outgoing 20th and incoming 21st century were jointly  
realised.  The designs submitted by the architects Hilmer & Sattler, which called for two distinct  
types of  city  development,  won the publicly  awarded city  planning contest  "Ideenwettbewerb  
Potsdamer Platz / Leipziger Platz" (Competition of Ideas for Potsdamer Platz / Leipziger Platz) in  
1991.” http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/baubilanz/en/potsdamer_platz.html

Imagem 1: Localização da área de estudo e relações entre as margens do rio Spree
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industriais  e edifícios governamentais  desativados,  introduzindo programas de 

escritórios, apartamentos de luxo, hotéis, entre outros, não se tendo verificado 

qualquer tipo de intervenção urbana ao nível dos espaços públicos. 

A maioria dos planos data já dos anos 905,  tendo sido  promovidos pelo 

Senado de Berlim no sentido de definir as zonas de intervenção e estabelecer os 

seus usos, no interesse de um desenvolvimento mais eficaz das margens do rio. 

Apesar  de  apenas  parte  desses  planos ter  sido  implementada  na  altura,  as 

entidades  interessadas  viram-nos,  a  partir  de  2002,  como uma  ótima 

oportunidade de investimento na reconstrução de Berlim-Este (área dentro da 

qual  se  verifica  a  existência  de maior  quantidade  de  terrenos  com  as 

características  referidas).  Isto  deveu-se  em  grande  parte  ao  crescimento 

económico  da  Alemanha  nestas  últimas  décadas,   e  consequente  aumento 

especulativo dos  preços  dos  terrenos devolutos,  o  que intensificou  a  procura 

comercial dos mesmos.

Assim, os antigos projetos foram recuperados, tendo por base os seguintes 

critérios para o seu desenvolvimento sustentável: 

a) acesso público à marginal do rio;

b) edifícios com áreas públicas no rés-do-chão;

c) mistura de grande e pequena escala de usos;

d) conceitos arquitetónicos inovadores;

e) integração de Arte e Media;

5 Após  a  reunificação  da  Alemanha  em  1990, iniciou-se  um  processo  de  planeamento  e 
reconstrução da cidade de Berlim (principalmente na área referente ao núcleo histórico)  numa 
tentativa de se igualar às Capitais Europeias.
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processo administrativo

O processo administrativo que envolve este programa caracteriza-se pela 

não existência de uma instituição específica e central que controle o Projeto de 

Investimento: o poder de decisão está repartido não só pelos proprietários, como 

também pelos investidores e os representantes dos Distritos envolvidos, entre os 

atores políticos e económicos. 

Com  o  intuito  de  criar  um  ponto  de  contacto  entre  as  várias  partes 

interessadas,  foi  fundada,  como  iniciativa  coletiva,  em  Maio  de  2004,  a 

associação  Regionalmanagement mediaspree e.V.,  tendo durado até Dezembro 

de 2008. Surgiu a partir do interesse de empresas do sector privado, entre as 

quais,  representantes  da  indústria  de  construção,  proprietários  que  terão 

adquirido  os  terrenos  decorrentes  da  demolição  e  desativação  do  Muro  de 

Berlim, assim como dos representantes do Senado, dos Distritos e da Câmara de 

Indústria  e  Comércio  da  antiga  Alemanha Ocidental,  sendo  que  a  política  de 

reabilitação fundava-se  numa parceria  público-privada com as  autoridades do 

distrito de Friedrichshain-Kreuzerg6.

Os  objetivos  desta  associação  seriam  criar  uma  plataforma  ativa  e  agir 

como intermediária do controlo dos espaços e propriedades das margens do rio 

Spree, aconselhando os negociantes locais bem como as entidades interessadas 

em   fixar-se  na  área,  estimulando  ainda  os  contactos  entre  proprietários, 

agências e investidores, a par do desenvolvimento do marketing e da imagem do 

programa.7 Era  também  esperado  deste  programa  a  criação  de  dezenas  de 

milhares  de  novos  postos  de  trabalho  e  o  enriquecimento  dos  distritos 

envolvidos,  o  que  era  defendido  pelos  investidores  como  a  estratégia  mais 

adequada para o desenvolvimento urbano e social da cidade.

6 BALFOUR, Alan, ed. Berlin. World Cities. London : Berlin : New York, NY: Academy Editions ; Ernst 
& Sohn ; Distributed to the trade in the USA by St. Martin’s Press, 1995. Pág. 50

7 HELMAN, Malah. “Mediaspree Und Der Neoliberale Stadtumbau.” Abriss-berlin.de, January 26, 
2007.
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As  áreas  em  causa  inserem-se  num  programa  mais  abrangente  de 

reabilitação, denominado Stadtumbau West8, iniciado pelo Governo Federal e o 

Senado de Berlim, que pretendia usar os Fundos Públicos do Desenvolvimento 

Urbano para a criação e melhoramento das infraestruturas da cidade no sentido 

de criar mais oportunidades para o investimento privado. 

Em março de 2005, o Departamento do Senado para o Desenvolvimento 

Urbano iniciou,  em coordenação com cinco escritórios de urbanismo, estudos 

preliminares  que  estabeleceram  zonas  de  desenvolvimento,  distribuídas  por 

cinco áreas de estudo. Juntamente com os moradores dos bairros envolvidos, 

foram  identificados os  proprietários  dos  terrenos  e  várias  empresas,  a  partir 

dessas investigações prévias  e,  definidas  as áreas mais problemáticas (carência 

de habitação ou grandes espaços devolutos) assim como as zonas com potencial 

para futura renovação urbana9: 

8 SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN.  Urban and Environmental Information  
System. Berlin, 2006.

9 SCHEUERMANN,  Christoph.  “Building  Spree:  Developers  and  Dreamers  Battle  over  Berlin 
Identity.” Der Spiegel. Setembro 2008. Pág. 5

Imagem 2: Limites da área do Programa Mediaspree, Mapa de Berlim 1/10000
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a) Sudring, Kreuzberg: Spree;

b) Schöneberg: Southern Cross, Tiergarten;

c) Nordring, Neukölln;

d) Heidestraße;

e) Falkenhagener; 

Para o presente estudo, destaca-se a zona a)10, entre o Sudring – (Anel Sul), 

correspondente ao metro de superfície que circunda o centro da cidade – e o 

distrito de Kreuzberg, na qual se encontra inserida a área em estudo, referente às 

margens do rio Spree,  pelo que o programa Mediaspree integra este programa 

mais  abrangente,  apresentando-se  como  um  conjunto  de  ações  de  escala 

pequena. 

"Kreuzberg to the Spree -  Town on the Spree" é o slogan sob o qual  as 

premissas  para  a  revitalização  das  margens  do  rio  Spree  se  apresentam,  e 

descreve entre outras ações o interesse em manter a mistura e cooperação de 

moradores de diferentes nacionalidades, de princípios de vizinhança, aposta no 

sector cultural, e apoio a grandes empresas comerciais e pequenos serviços de 

media.  O  objetivo  da  renovação  urbana  é  tentar  manter  essa  mistura  como 

princípio de desenvolvimento. 

Apesar  da  organização  economicamente  liberalizada  das  parcelas  nas 

margens do rio Spree, é objetivo do Estado, a procura  do uso misto dos serviços 

e  programas  residenciais  para  diferentes  estilos  de  vida,  o  espaço  para  as 

pequenas  empresas  e  comércio  de  pequena  escala,  espaço  para  iniciativas 

coletivas  e  participação  pública  dos  moradores  dos  bairros,  assim  como  a 

adaptação de espaços abertos para apropriação individual.

O  envolvimento  contínuo  e  intensivo  dos  residentes,  comerciantes, 

proprietários  de  terrenos,  associações  e  iniciativas  no processo  de renovação 

urbana  é  considerado  essencial  para  uma  implementação  bem  sucedida  dos 

projetos.  O objetivo  é  fazer  com que o  desenvolvimento das  margens do rio 

Spree se torne uma preocupação de todos. 

No  entanto,  o caráter  das  intervenções  urbanísticas  que  qualificarão  a 

10 As restantes quatro zonas não possuem ligação com o rio Spree e por essa razão não integram o 
Mediaspree.
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renovação do centro histórico da cidade de Berlim, mais intensamente a partir do 

início deste século, têm abdicado da procura de relações com o lugar, - frente 

ribeirinha - ou da procura de modelos urbanos experimentais de pensar a cidade 

em relação mais direta com a comunidade,  tendo sido adotadas,  por oposição, 

medidas de pragmatismo técnico.

interpretação do lugar

A área de intervenção do programa Mediaspree estende-se ao longo de 3,7 

Km,  visando  um  total  de  180  hectares,  em  ambas  as  margens  do  rio,  nas 

fronteiras de quatro distritos:  Mitte,  Friedrichshain, Kreuzberg e Alt-Treptow  e 

insere-se dentro dos limites do considerado núcleo histórico11. 

Nesta área, o leito do rio Spree apresenta aproximadamente 150 metros de 

largura  num  perfil  regular,  sendo  limitado  por  duas  pontes:  a  Norte  a 

Janowitzbrücke, e a Sul a Elsenbrücke12. 

A  ocupação  das  suas  margens  caracteriza-se  por  grandes  terrenos  não 

edificados, resultado dos bombardeamentos da 2ª Guerra Mundial, da destruição 

do Muro e das demolições levadas a cabo nos anos 60, ações de que partiram de 

programas implementados pelas autoridades da Alemanha Oriental, no sentido 

de proceder a uma limpeza dos destroços e ruínas causados pela Guerra. Estes 

programas  defendiam  a  demolição  e  a  construção  de  novas  unidades 

11 Neste estudo a expressões “núcleo histórico” pretende assumir uma interpretação dos limites 
dentro dos quais se originou a cidade e o seu crescimento até à revolução industrial. 

12 E atravessado por outras três: a Michaelbrücke, a Schillingbrücke e a Oberbaumbrücke.

Imagem 3: Terreno devoluto ocupado, perto de Warschauer Strasse
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residenciais, ignorando deliberadamente a opção pela reabilitação, mesmo nos 

casos  em que este  se  poderia  justificar13.  No entanto  a  maioria  dos  terrenos 

permaneceram  devolutos  após  as  ações  de  demolição.  Alguns  destes  estão 

atualmente  ocupados  por  comunidades  alternativas  e  as  suas  construções 

temporárias que proliferaram nos anos oitenta. 

Existem igualmente vastas áreas ocupadas por antigos edifícios industriais 

construídos nos séculos XIX e XX, entre os quais se destacam a Eisfabrik (fábrica 

de  gelo)  e  o  Eierkühlhaus (armazém  de  refrigeração  de  ovos)  que  muito 

contribuíram para o desenvolvimento económico da zona e que se encontram 

agora desativadas. 

13 Era considerada mais eficaz e económica a opção pela demolição e a nova construção era vista  
como oportunidade para uma nova Alemanha Socialista.

Imagem 4: Complexo Industrial ocupado, Eisfabrik, Rua Kopenickerstrasse
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Como se pode observar  na  Imagem  23,  a  área em causa apresenta-se 

limitada por várias artérias importantes da cidade, tais como a Oeste pela rua 

Alexanderstrasse, a Norte pelas infra-estruturas do S-Bahn (comboios urbanos), a 

Este pela rua  Elsenstrasse e a Sul pelas ruas  Schlesischen Strasse e  Köpenicker  

Strasse, o que a torna em termos de mobilidade muito acessível, através de carro 

ou  transportes  públicos,  constituindo  uma  área  privilegiada  para  fixação  de 

qualquer tipo de programa.

No  passado  recente  (séc.  XIX  e  início  do  séc.  XX),  esta  área  estava 

principalmente ocupada por edifícios ligados à indústria e comércio, pelo que 

muitos dos edifícios ainda hoje se mantêm com as suas formas originais  e que 

definem o perfil  do rio.  Alguns destes antigos  edifícios estão protegidos pelo 

estatuto de Património de Interesse Arquitetónico, ou Denkmalschutz..14

Entre 1939 e 1945, muitas destas instalações foram utilizadas pelas Forças 

Armadas  Alemãs,  como  centro  de  armazenamento  e  distribuição  de  bens, 

tanques  e  munições,  sendo  estas  últimas  mantidas  nas  instalações  da  antiga 

Garagem Central de Autocarros, atual Arena Berlin, no Treptower Park.

14 SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN.  Urban and Environmental Information  
System. Berlin, 2006.

Imagem 5: Planta de Intervenções do Programa Mediaspree
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Durante o período da Guerra Fria,  esta área encontrava-se no centro da 

zona de fronteira entre Berlim Este e Berlim Oeste: como se pode observar na 

imagem  6,  o Muro  de  Berlim  corria  ao  longo  da  margem  Norte  do  rio, 

paralelamente ao fluxo de água, que marcava a fronteira oficial, o que colocava a 

área  em  estudo  exatamente  no  limite  entre  duas  realidades:  a  denominada 

“terra de ninguém”. 

Em  1989,  com  a  demolição  parcial  do  muro,  iniciou-se  o  processo  de 

reestruturação  da  área.  No  entanto,  aproximadamente  1,3  km  do  Muro  não 

foram  destruídos,  mas  antes  pintados  e  desenhados  por  artistas  em  1990, 

criando-se assim a East Side Gallery, a mais longa galeria ao ar livre do mundo, 

com o objectivo de relembrar os cidadãos da sua história, das suas perdas e das  

suas conquistas.

Imagem 6: Localização do Muro de Berlim
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reações de protesto

"Mr. Joost, what exactly is the issue here? Sihler asks. Joost's response: We  

have 30,000 citizens behind us. The issue is democracy!"15

Têm-se  verificado,  desde  o  início  da  atuação do  programa  Mediaspree,  

várias ações de oposição entre as quais grandes movimentos de crítica por parte 

da população da área em causa, tais como residentes e grupos de cidadãos que 

têm desenvolvido atividades coletivas de protesto. 

“Hoje o panorama é distinto do dos anos 90: o investimento e a atividade  

de construção já não entusiasmam. Pelo contrário, criam a sensação de medo e  

mesmo  de  agressão.  Esta  característica  de  medo  deveria  ser  levada  mais  a  

sério”16. 

Consequentemente tem-se constatado ao longo do tempo o crescimento 

de  campanhas  contra  os  planos  do  Mediaspree,  apoiadas  por  instituições  já 

existentes,  tais  como a  Hedonist  International,  a  Fuckparade e  a Trangenialer  

CSD17 no sentido de reivindicar direitos sobre a participação na construção de 

Berlim. A participação pública  está associada com a vontade de  contribuir para 

repensar a  forma da  própria  cidade,  por  oposição  e  resposta  ao  capitalismo 

neoliberal  internacional  que  tem  tomado  conta  das  qualidades  da  habitação 

desde os anos 90.18

“In a letter they recently sent to Mayor Wowereit, the investors argued that  

the Mediaspree project is of "paramount political importance to the city," while  

the referendum is  nothing but an "expression of  opinion."  They want  Berlin's  

executive body, the senate, to intervene.”19

15 SCHEUERMANN,  Christoph.  “Building  Spree:  Developers  and  Dreamers  Battle  over  Berlin 
Identity.” Der Spiegel. Setembro 2008.

16 BALFOUR, Alan, ed. Berlin. World Cities. London : Berlin : New York, NY: Academy Editions ; Ernst 
& Sohn ; Distributed to the trade in the USA by St. Martin’s Press, 1995. Pág. 57

17 Estas  associações estão  relacionadas com movimentos partidários  e  apartidários  que apoiam 
causas relacionadas com a população e a vivência na cidade.

18 HARVEY, David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2013. Pág. 52
19 SCHEUERMANN,  Christoph.  “Building  Spree:  Developers  and  Dreamers  Battle  over  Berlin 
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As campanhas de protesto organizaram-se e apoiaram-se inicialmente no 

movimento  de  cidadãos  denominado  “Mediaspree  Versenken”  (Afundar  o 

Mediaspree),  fundado  pelo  arquiteto  Carsten  Joost,  entre  outros,  que  sob  o 

slogan “Spreeufer für alle”  (Marginal do Spree para todos) organizaram eventos 

informativos para os residentes, fazendo-se caminhadas conjuntas em sinal de 

oposição ao programa e criando-se uma campanha pela participação pública no 

redesenho da marginal do Spree.

Este  grupo  é  constituído  por  sua  vez  por  duas  outras  iniciativas,  a  AG 

Spreeufer, e a de esquerda radical  SpreepiratInnen.20 Este conjunto de pessoas 

pretende defender e apoiar todos os cidadãos na premissa de que as marginais 

do rio com os seus terrenos devolutos deveriam fornecer espaço para parques 

públicos e para iniciativas culturais de usos variados. 

Identity.” Der Spiegel. Setembro 2008.
20 SPREEPIRAT-INNEN. “Die Spreepirat_innen,” 2008. http://spreepiratinnen.blogsport.de/.

Imagem 7: Cartaz da Associação Mediaspree Versenken 
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As suas principais diretrizes são: 

a) Adoção de uma margem mínima de 50 metros a partir do rio e de 

um limite máximo de 20 metros de altura para novas construções; 

b) Integração dos novos edifícios  num conceito de “open-space”  e 

construção de pavilhões de apoio para uso público;

c) O  restante  terreno  ainda  disponível  deve  ser  parcelado  em 

pequenas  secções  de  forma a  impedir  a  concentração  exagerada  de  grandes 

investidores e permitir  o investimento de pequenas associações dedicadas  ao 

sector cultural;

d) Alteração dos  planos da nova ponte de tráfego automobilizado, 

para uma ponte pedestre ou com ciclovia;

Uma  das  principais  preocupações  referidas  por  este  movimento  é  o 

processo de gentrificação21 a que poderão estar sujeitos os antigos residentes, à 

semelhança  do  que  se  tem  verificado  em  outras  capitais  Europeias22.  Esta 

preocupação foca-se na possibilidade do aumento drástico dos custos das rendas 

e de manutenção dos edifícios, como consequência da valorização da área em 

questão.  Isto  porque  o  tipo  de  programas  implementados  pelo  Mediaspree, 

relacionados com o crescimento económico e cultural, tem causado o aumento 

da procura de habitação nas áreas envolventes e consequentemente, a saída dos 

residentes mais pobres. 

Até  aos  dias  de  hoje,  têm  sido  levadas  a  cabo  várias  ações  públicas, 

protestos em bicicleta pela área de implementação do programa, e uma curiosa 

ação de manifesto  no rio,  com barcos  de borracha e  colchões insufláveis, de 

forma a impedir o avanço de um cruzeiro que reunia investidores do Mediaspree.

21 (inglês gentrification, de gentry, pequena nobreza) 
Processo de valorização imobiliária de uma zona urbana, geralmente acompanhada da deslocação 
dos residentes com menor poder económico para outro  local e da entrada de residentes com 
maior poder económico. "gentrificação",  em Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-
2013, http://www.priberam.pt/dlpo/gentrifica%C3%A7%C3%A3o [consultado em 12-05-2014].

22 SMITH, Neil, and Peter WILLIAMS, eds.  Gentrification of the City. Boston: Allen & Unwin, 1986. 
Pág. 100
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A  crítica  tem-se  também  debruçado  sobre  a  privatização  acelerada  de 

espaços  não  edificados  destinados  ao  uso  público,  ocupados  com  atividades 

culturais temporárias dirigidas à população,  ligadas com o coletivo, tais como o 

Köpi23, YAAM,  Berghain  Ostgut e Schwarzer Kanal (imagens  8,  9,  10 e  11)  que 

envolvem,  entre  outros,  eventos  relacionados  com  música,  arte  urbana, 

performance,  apoio  social,  atividades  agrícolas, hortas  urbanas  e  ações 

educação/formação.

O movimento defende que o processo de desenvolvimento apoiado por 

usos  comerciais  e  empresariais  tem  contribuído  para  destruir  a  diversidade 

cultural do lugar. Pensa-se também que os planos do Mediaspree estão a dizimar 

uma oportunidade histórica de renovação da frente de rio como zona recreativa 

com grande abertura ao conceito de espaço livre,  de uso coletivo, ou mesmo 

público.  De  acordo  com  os  seus  dados,  os  pequenos  parques  e  estreitos 

percursos planeados não são suficientes para suportar a demanda de uma cidade 

23 Este movimento de squatting num antigo edifício de habitação, consta como o mais persistente, 
conseguindo manter-se até aos dias de hoje, apesar das várias intervenções da polícia. 

Imagem 8: Köpi Imagem 9: Berghain

Imagem 11: YAAM Imagem 10: Schwarzer Kanal
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com milhões de habitantes (3,4 milhões em 201024). 

O programa é visto pela comunidade como um investimento com objetivos 

práticos  de  lucro  obtido  com  a  exploração  dos  terrenos  e  consequente 

privatização do  uso do rio  Spree,  enquanto a componente social  da cidade é 

ignorada e o desenvolvimento cultural vai sendo extinto. Este processo assente 

em  “políticas  de  privatização  parcial”  é  acima  de  tudo  apontado  como 

negligenciador,  pelo  fato  de  não  ter  em  conta  a  opinião  pública,  ou  a  dos 

residentes  diretamente  afetados  por  estas  mudanças,  enquanto  as 

infraestruturas  necessárias  para  o  desenvolvimento  do  programa  Mediaspree 

têm sido financiadas por fundos públicos. 

Este suporte financeiro dado pelo Senado de Berlim25 deixa transparecer a 

mudança  de  atitude  característica  do  início  dos  anos  2000,  em  que  o 

investimento é sinónimo de desenvolvimento, no sentido em que a imagem de 

uma Capital, é impulsionada pelo crescimento económico apoiado em estratégias 

de  privatização  dos  terrenos  e  criação  de  polos  tecnológicos  e  empresariais, 

optando-se na maioria dos casos,  por soluções arquitetónicas que reforçam o 

caráter  anticoletivo  dos  programas,  focados  exclusivamente  nas  necessidades 

técnicas. 

24 BERLIN SENAT. Sadtumbau Ost Und West.
Stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/stadtumbau/. 
Berlim: Stadt Entwicklung und Umwelt, 2007.

25 Sabe-se que os custos de subsidios de empresas como a MTV Central e a Universal Music, ou a 
construção do pavilhão O2 World, foram suportados pelo Senado de Berlim à custa dos fundos  
púlicos, embora não houvesse falta, no último caso, de um novo pavilhão desportivo.

Imagem 12: Vista para a OberbaumbrückeImagem 13: Club des Visionnaires
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A  comunidade  gostaria  também  de  preservar  os  espaços  que  se  têm 

caraterizado  pelo  crescimento  de  vegetação  espontânea  nos  últimos  anos, 

contribuindo para criar uma estrutura verde que proporciona qualidade à área, 

mas que tem vindo a ser progressivamente eliminada (imagens 12 e 13). 

O fato de quase toda a área de marginal  (Norte e Sul) estar  sob vídeo-

vigilância  tem-se tornado igualmente tema de discussão no que concerne ao 

direito à privacidade e individualidade. As demolições de secções do Muro de 

Berlim,  protegido pelo  estatuto  de  Património,  com vista  a  criar  acessos  aos 

novos edifícios  e  o aumento do tráfego viário  relacionado com os programas 

desportivos e culturais estabelecidos pelo programa, sem o acompanhamento de 

planos infra-estruturais de apoio a este fenómeno, são outras das preocupações 

demonstradas pela iniciativa.  

A 13 de Julho de 2008 foi elaborado um referendo contra o  Mediaspree  

denominado “Spreeufer fur alle!” (Marginal do Spree para todos!), que defendia 

as ideias anteriormente enunciadas.  Esta ação conseguiu alcançar o número de 

assinaturas  necessárias  com cinco meses  de  antecedência  em relação à  data 

estipulada.  O documento  foi  submetido  à  Câmara  do  Distrito  Friedrichshain-

Kreuzberg, superando-se igualmente o número de assinaturas de um mínimo de 

15% da população, para 19.1%: cerca de 30.000 pessoas.26 

Segundo  a  organização  Mehr  Demokratie  (Mais  Democracia),  esta  foi  a 

iniciativa de cidadãos com maior número de apoiantes realizada em Berlim até à 

data. Este referendo foi acompanhado de uma manifestação, intitulada “Spree 

Parade”,  que  juntou  cerca  de  5.000  pessoas,  entre  as  quais  inquilinos  dos 

terrenos vendidos e diversas associações culturais. 

No  entanto,  o  referendo  não  teve  no  imediato  muito  impacto  na 

implementação das reivindicações, apesar de cerca doze planos de construção 

ficaram  em  estado  de  espera.27 As  associações  distritais  dos  partidos  SPD e 

Partido Verde terão feito pressão para que as diretrizes presentes no referendo 

fossem respondidas mas no entanto o Senador para o desenvolvimento Urbano, 

26 JOOST,  Carsten.  “Initiative Mediaspree Versenken!  Spreeufer Fuer Alle!”  Initiative Mediaspree  
Versenken!  AG  Spreeufer,  2008.  http://www.ms-versenken.org/media-spree-ev/81-macht-mit-
beim-buergerinnenbegehren.

27 SCHEUERMANN,  Christoph.  “Building  Spree:  Developers  and  Dreamers  Battle  over  Berlin 
Identity.” Der Spiegel. Setembro 2008. Pág. 3
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Ingeborg  Junge  Reyer, veio  assegurar  publicamente  que  iria  proteger  a 

continuidade do programa Mediaspree.28

Um  ano  após  o  referendo,  em  2009,  foi  levada  a  cabo  uma  nova 

manifestação contra a privatização e a comercialização, na qual cerca de 8.000 

pessoas  compareceram.  Na  sequência  destas  ações  foram  criados  vídeos 

artísticos de apoio à associação.29

Algumas  das  diretrizes  defendidas  pelos  cidadãos  foram recentemente 

implementadas, tais  como  o  abandono  da  nova  ponte  viária  sobre  o  rio, 

projetando-se  em alternativa  uma ponte  pedonal,  e a  criação  de  um  comité 

especial  de  participação  e  discussão  entre  os  membros  da  associação  de 

residentes e as autoridades distritais, no qual se terá alcançado um compromisso 

de 20 a 30 metros de afastamento das construções do rio (em vez dos iniciais 10 

metros).

Contudo verificou-se a partir de 2009 a necessidade do Senado de Berlim 

entrar  em negociações com o movimento  Mediaspree Versenken.  Isto porque 

eram  esperados  com  preocupação  pedidos  de  indemnização  da  parte  dos 

investidores no Mediaspree, devido à significativa alteração dos seus projetos e 

pela suposta violação dos direitos de planeamento independente. 

28 Fazem parte destes vídeos de apoio um videoclip protagonizado pelo músico e ativista Fatma 
Souad e um conjunto de quatro curta-metragens sob o tema “Mediaspree wegsppotten” - “Mock 
away the Mediaspree”. 

29 JOOST,  Carsten.  “Initiative Mediaspree Versenken!  Spreeufer Fuer Alle!”  Initiative Mediaspree  
Versenken!  AG  Spreeufer,  2008.  http://www.ms-versenken.org/media-spree-ev/81-macht-mit-
beim-buergerinnenbegehren.

Imagem 14: Spree Ufer Parade, Mediaspree Versenken 2008



nas margens da indefinição 32

1.2 – propostas

É  da  preocupação do Governo Federal  e  do Estado  de Berlim,  que  as 

ações  do  Mediaspree  tenham  um  efeito  de  contra  reação  às  consequências 

negativas  decorrentes das  mudanças  económicas  e  demográficas  que  se  têm 

observado nos últimos anos,  tais como o aumento exponencial da procura de 

habitação  e  os  movimentos  de  imigração, impulsionando-se  o  “investimento 

privado e espaços de trabalho sustentáveis”. 30

Como tal, os primeiros projetos focaram-se principalmente na reconstrução 

dos  terrenos  devolutos  da  área,  muitos  destes  ocupados  pelos squaters31, 

30 Berlin Senat. Sadtumbau Ost Und West.
 Stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/stadtumbau/. 

Berlim: Stadt Entwicklung und Umwelt, 2007.
31 "Após a reunificação alemã, muitos edifícios foram desocupados devido à extinção de empresas e 

migração  para  as  regiões  ocidentais  da  Alemanha,  alguns  dos  quais  foram  ocupados  por 
squatters. Em Berlim, os squats estão agora legalizados em áreas desejáveis, tais como o distrito 
de Mitte e Prenzlauer Berg. Antes da reunificação os squats foram localizadas principalmente no 
distrito de  Kreuzberg da ex-Berlim  Ocidental.  Resultavam principalmente  da  necessidade 
residencial e social." em ADELL Argiles. ¿Donde estan las llaves?: el movimiento okupa : practicas  
y contextos sociales. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2004.

Imagem 15: Propostas do Programa Mediaspree



nas margens da indefinição 33

esperando-se assim a eliminação deste tipo de utilização, e o desenvolvimento 

sustentado  na  fixação  de  empresas,  sendo  os  programas  dedicados 

exclusivamente  à promoção económica da zona.  A solução recorrente adotada 

para  a  reocupação  destes  terrenos  estrutura-se  a  partir  do fecho  do  antigo 

quarteirão deixado incompleto, ou no caso da área se encontrar completamente 

não edificada, a ocupação total do espaço com edifícios de alta densidade. 

realizadas

De  um  total  de  trinta  e  sete  propostas concluídas  pelo  programa32, 

selecionamos onze exemplos  distribuídos  pelas  duas  margens  do  rio  Spree, 

segundo critérios de diversidade das estratégias utilizadas com particular ênfase 

na relação de “não diálogo” com a envolvente. 

Todos os exemplos localizam-se junto ao rio, constituindo uma recolha e 

análise do perfil do mesmo, estabelecendo-se relações entre o espaço público 

pré-existente  (percursos  ou  parques na  marginal  do  rio)  e  o  tipo  de  modelo 

urbano utilizado nas novas intervenções. 

32 SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN.  Urban and Environmental Information  
System. Berlin, 2006.

Imagem 16: Vista aérea rio Spree, direção Berlim-Oeste
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margem norte do spree, berlin-mitte (centro)

1_trias Na  rua  Holzmarktstrasse,  localizado  no  terreno  adjacente  à 

ponte  Jannowitzbrücke e à linha  histórica de comboio urbano  S-Bahn,  consiste 

num projeto  que data de 1996,  da autoria do escritório Beringer & Wawrik e 

investimento da empresa de imobiliária Immobiliengesellschaft DG-Anlagen. 

Ocupando  uma  área  de  3.400  metros  quadrados,  é  composto  por  três 

torres de escritórios paralelas entre si, com treze andares cada que comunicam 

através de um volume mais baixo com sete andares de altura. Estas torres foram 

destinadas  a  acolher  as  instalações  da  BVG (empresa  responsável  pelos 

transportes públicos em Berlim). 

Imagem 18: Trias e Viaduto S-BahnImagem 19: Trias, Holzmarktstrasse

Imagem 17: Vista aérea rio Spree, direção Berlim-Este
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O modelo urbano implementado privilegia o uso privado, eliminando por 

completo  os  espaços  de  utilização  pública, caraterizando-se pela  ocupação 

integral do lote, desde o limite do passeio público até  à linha de comboio urbano 

e  pela criação de dois pátios interiores privados. 

2_energie  forum  berlin Adjacente  à  praça  Stralauer  Platz,   o 

edifício original, terminado em 1908, serviu de sede da empresa Zentralmagazin  

in der städtischen Gaswerke – Sede Central das Fábricas Municipais de Gás. 

Em  2002  foi  convertido  pelos  arquitetos Bothe  Richter  Teherani de 

Hamburgo e Jentsch Architekten de Berlin, para um edifício com vista a acolher o 

estudo  das  energias  renováveis  e  eficiência  energética,  pelo  investimento  da 

empresa R+V Versicherungsgruppe. O edifício original, classificado pelo seu valor 

patrimonial, foi  ampliado,  construindo-se dois novos corpos laterais  unidos por 

um espaço central fechado, que ocupam no total uma área de aproximadamente 

18.500 metros quadrados.

O novo projeto implementa um modelo que se carateriza pela eliminação 

total dos espaços públicos existentes. A implantação do edifício liberta duas áreas 

laterais  destinadas  a  parques de estacionamento privados.  Esta  densidade de 

ocupação é oposta à pré-existente, uma vez que o edifício original mantinha um 

extenso  espaço  livre  relacionado  com  um  percurso  público  junto  ao  rio,  à 

semelhança dos edifícios da envolvente próxima. 

Imagem 20: Energie Forum Berlin
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3_east-side-park Situado entre  a  East  Side  Gallery e  o  rio  Spree 

trata-se  de  um  plano  comissionado  pelas  autoridades  do  Distrito  de 

Friedrichshain-Kreuzberg e desenhado pelo escritório de Arquitetura Paisagista 

Häfner/Jiménez, tendo sido finalizado em 2009.  

Num total de 1,5 hectares, a área do parque  público distribui-se em dois 

níveis:  o superior  como um memorial à ruína do Muro de Berlim, mantendo o 

perfil da antiga rua de patrulha,  enquanto o outro, de  carácter lúdico, desenha 

uma superfície verde com um percurso junto do rio. 

A intervenção incidiu apenas sobre o pavimento, pretendendo segundo os 

arquitetos, invocar  a  “terra  de  ninguém”  ou  “linha  da  morte”,  um  espaço 

intersticial de vigilância que existia junto ao muro durante a Guerra Fria. 

No centro da área de intervenção,  existe um pequeno porto e uma praça 

adjacente construídos para receber os barcos da iniciativa O2 World. No processo 

de construção destas estruturas foram demolidos cerca de 45 metros do Muro de 

Berlim,  apesar de este já  se encontrar  protegido pelo estatuto de  Património 

Mundial da Humanidade. Foi também construído um suporte publicitário, como 

se  pode  ver  na  imagem  36,  de  dimensões  desproporcionais  em  relação  à 

envolvente.

Este parque, apesar de decorrer de uma proposta para o desenvolvimento 

do sistema de espaços  públicos  da área,  apresenta-se como uma intervenção 

pontual, sem continuidade com os espaços verdes pré-existentes, tais como o 

percurso marginal do rio a Este ou a Oeste. A única relação que estabelece com a 

Imagem 21: East-Side-Park, 2014
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envolvente é a marcação do eixo visual e físico entre o rio e o equipamento O2 

World – espaço multi-usos. 

4_O2  world Junto  à  rua  Mühlenstrasse,  e  com  uma  capacidade 

máxima de 17 000 pessoas, este projeto compõe o segundo maior edifício multi-

usos da Alemanha. 

Da autoria dos JSK Architects, o projeto foi terminado a 10 de Setembro de 

2008, pertencendo agora à empresa AEG - Anschutz Entertainment Group, apesar 

de os custos da construção do projeto terem sido quase na totalidade suportados 

pelo Senado Berlinense. 

Este  pavilhão  recebe  frequentemente  jogos  das  equipas  de  hockey  e 

basquetebol  da  cidade,  bem  como  concertos  e  convenções.  A  sua  relação 

desproporcional  com  a  envolvente,  em  termos  de  dimensões  e  intensidade 

luminosa  dos  ecrãs  LED  na  sua  fachada,  compõem um  tipo  de  intervenção 

urbana de exceção na área.

O edifício estabelece-se segundo um modelo que marca um ponto central 

no  terreno,  criando uma barreira  visual  e  sonora  que isola  as  infraestruturas 

ferroviárias procedentes da estação Ostbahnhof. O espaço público criado junto à 

rua principal, a Muhlenstrasse, formaliza-se na tipologia de uma praça de receção 

que vem rematar o eixo do percurso desenhado desde o rio. No restante terreno 

Imagem 22: O2 World
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foram criadas grandes áreas de estacionamento, que, apesar de públicos, apenas 

são utilizados pela população aquando dos eventos que aí decorrem. 

5_sede  da  universal  music  Junto  à  linha  do  comboio  de 

superfície  S-Bahn  que  atravessa  a  histórica  ponte Oberbaumbrucke e  e  com 

frente  para  a  rua Stralauer  Allee,  situam-se as  antigas instalações  do 

Eierkühlhaus (Armazém de Refrigeração de Ovos), que foi construído entre 1928 

e 1929 e projetado por Oskar Pusch (arquiteto da Bauhaus).

Depois do complexo ter  sido encerrado,  a Corporação dos  Armazéns de 

Berlim (BEHALA) propôs, em 1992,  ocupa-lo com um novo programa. Entre  os 

anos 2000  e  2002,  o  antigo  edifício  foi  convertido  para  um  conjunto  de 

escritórios  da empresa internacional  Universal  Music, pelo Arquiteto Reinhard 

Müller. A fachada original foi alterada e a antiga estrutura foi substituída: apenas 

a  fachada  virada  a  Noroeste  (frente  com  a  linha  do  metro)  manteve  o  seu 

desenho original. 

Este projeto estabelece um modelo urbano que define  a frente  de rua, 

através do alinhamento do edifício com os restantes que compõem a marginal, 

libertando um estreito espaço público de receção a partir da rua e um pequeno 

percurso  público  junto  ao  rio  (cerca  de  3  metros  de  largura)  que  tem 

continuidade para Este. 

  

Imagem 23: Sede Universal Music
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6_nh-hotel Também junto à avenida Stralauer Allee e no alinhamento 

com  o  edifício  da  Universal  Music,  localizam-se  as  instalações  do  Hotel  da 

empresa espanhola NH Hoteles, projeto comissionado pela empresa NDC Nippon 

Development Corporation e da autoria do escritório de arquitetura nps tchoban 

voss.

O programa do projeto foca-se exclusivamente na relação com os Media, 

tendo por tema “música e novos estilos de vida”. O hotel possui 385 quartos, 13 

salas de conferência um centro de fitness e um restaurante ao nível da cobertura. 

O modelo Urbano utilizado caracteriza-se pela implantação junto ao rio, 

libertando uma faixa de 2 metros de percurso  semi-público.  O programa está 

distribuído  por  três  blocos  paralelos  entre  si  que  formam  pequenos  pátios 

interiores  privados  e  definem  uma  área  de  uso  público  junto  à  rua 

(estacionamento e receção), criando igualmente um acesso desde a mesma até 

ao rio. 

Imagem 24: NH-Hotel
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7_labels  berlin 1  e  2 O  antigo  armazém  da  BEHALA  na  rua 

Stralauer Allee foi também edificado em 1913 pelo arquiteto Friedrich Krause e 

está protegido pelo estatuto de arquitetura industrial do virar do século,  pela sua 

fachada em tijolo e trabalho em calcário. 

Em  2006  foi  completamente  reabilitado  pela  empresa  Labels  

Projektmanagement, mantendo-se  o desenho original  do edifício  e criando-se 

showrooms para oito companhias ligada à moda. Mais tarde, em 2008, um novo 

projeto seria iniciado no terreno adjacente a este, para a expansão da empresa, 

pela firma de arquitetura sediada em Basileia, HHF. Com um total de 7000 metros 

quadrados, os cinco pisos do edifício oferecem espaço de exposição para doze 

diferentes companhias de moda. 

Este último projeto define-se segundo um modelo de bloco denso, fechado, 

de  implantação  regular  paralela  ao  rio.  A  relação  que  estabelece  com a  sua 

envolvente  próxima  é  quase  nula  e  o  espaço  público  que  organiza  não  está 

caracterizado.

A  relação  que  estabelece  com  o  edifício  pré-existe  e  com  a  malha 

envolvente  da  cidade,  define-se  por  uma ausência  de dinâmicas  espaciais  ou 

estratégias urbanas que ajudem a qualificar os espaços públicos. 

Imagem 25: Labels Berlin 1, 2
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margem sul do spree – kreuzberg

8_treptowers Ao  lado  da  ponte  Elsenbrücke,  este  projeto  é  o 

resultado de um  concurso público de arquitetura,  aberta em 1993, da qual  o 

arquiteto Gerhard Spangenberg saiu vencedor. É conhecido que os terrenos nos 

quais foi implantada esta proposta, pertenceram até 1926 à empresa AEG, mas 

após a Guerra foram expropriados e adquiridos pelo Estado.  

Trata-se de um conjunto de quatro edifícios que formam um complexo de 

escritórios comissionados pelas empresas Roland Ernst joined e Urban GmbH & 

Co.  Um  dos  edifícios  corresponde  a  uma  torre  de  125  metros  de  altura, 

constituindo o edifício mais alto de Berlim. Alguns edifícios pré-existentes foram 

integrados no projeto, e em 1998 a Allianz SE instalou-se aqui. 

O implantação adotada compõe um conjunto de blocos paralelos entre si e 

perpendiculares com o leito do rio, criando uma série de nove praças de caráter 

semi-privado que limitam um percurso público marginal pré-existente. 

O modelo urbano adotado exclui  a criação de novos espaços de caráter 

Imagem 26: Treptowers
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público,  bem como reabilitação dos existentes.  A sua escala destaca-se da da 

envolvente, pela desproporcionalidade que cria com a mesma. 

9_arena Na rua Eichenstrasse, foi reconvertida uma antiga garagem de 

autocarros da empresa de Transportes de Berlim, para um pavilhão de eventos. O 

edifício original  foi projetado por Franz Ahrens,  sendo o pavilhão com o maior 

vão da Europa (7000 metros quadrados). Durante a II Guerra Mundial foi usado 

como um hangar e do final dos anos 40, até aos anos 50, utilizado como campo 

de refugiados. 

Durante  a  Guerra  Fria  só  estava  acessível  às tropas  socialistas  pois 

encontrava-se  no  lado  interior  da  faixa  de  fronteira  do  Muro.  Devido  à 

deterioração estrutural, foi fechado em 1993, mas após trabalhos de renovação 

como  património histórico,  comissionados pelo Senado Berlinense, começou a 

receber  eventos  culturais,  e  atualmente  acolhe  concertos,  palestras,  galas  e 

outros eventos. 

O espaço público apresenta-se como um ponto importante desta proposta, 

tendo sido criada uma praça junto ao rio apoiada por um pequeno porto e uma 

estrutura flutuante com ligação a uma piscina de usufruto público.  No entanto, a 

praça  foi  recentemente  dividida,  fechando-se  parte  dela  para  ações  privadas 

Imagem 27: Edifício Arena
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ligadas com o programa da arena e deixando-se livre apenas o acesso à piscina.

10_wissinger höfe Junto à rua Pfuelstrasse, o complexo dos pátios 

Wissinger compôs em tempos o maior armazém de grão e sementes da Europa, 

edificado num terreno com 4.800 metros quadrados, tendo sido construído em 

1908 pelo arquiteto Kurt Bernd. 

Este conjunto histórico foi reparado e reabilitado no inícios dos anos 2000, 

de forma a ser reorganizado como espaço de escritórios e estúdios musicais para 

grandes  produtoras,  a  ser  distribuídos  pelos  três  blocos  que  compõem  o 

complexo. 

Este  projeto  apresenta-se  segundo  um  modelo  urbano  que  fecha  o 

quarteirão, mantendo-se a morfologia do antigo edifício com a criação de dois 

logradouros acessíveis ao público e um pátio privado junto ao rio. No entanto as 

áreas  de  logradouro  apresentam-se  agora  como  espaços  informais  de 

estacionamento, em contraste com alguns exemplos da envolvente próxima que 

apresentam vegetação.  

Imagem 28: Wissinger Höfe
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11_ver.di-bundeszentrale Um  novo  edifício  de  grandes 

dimensões foi construído entre 2002 e 2004  na rua  Köpenicker Strasse,  junto à 

ponte Schillingbrücke, projetado pelo escritório de arquitetura Kny & Webe. 

Faz parte  da  primeira  fase  de  ação de  um  projeto  mais  abrangente 

denominado Spreeport33, apoiado no Mediaspree e criado pela empresa privada 

Kilian  Projetct  Management  Berlin,  para  implementar  a  reabilitação  e 

reconstrução de vários edifícios que compõem um quarteirão na margem Sul do 

rio Spree, entre as pontes Michaelbrücke e a Schillingbrücke.

O edifício serve de instalações centrais à União Sindical de Serviços e está 

equipado  com uma das  maiores  salas  de  conferência  de  Berlim  e tecnologia 

recente,  bem como  outros  equipamentos  relacionados  com  escritórios  e 

catering. Trata-se  de  um  bloco  com 35  metros  de  altura  e  154  metros  de 

comprimento.

O modelo urbano implementado caracteriza-se pela ocupação massiva do 

terreno, privilegiando os espaços de caráter privado. A sua implantação é feita 

em forma de quarteirão único ou “mega-quarteirão”, reservando uma parte do 

lote para um percurso público na marginal, com ligação a um porto privado. 

33 SPREEPORT eG. “Spreeport,” 2014. http://www.spreeport.de/.

Imagem 29: Ver.di Bundeszentrale
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por realizar

Verifica-se atualmente um intenso movimento de construção a decorrer na 

área em causa, existindo também outros projetos em processo de espera que se 

caraterizam,  alguns,  por  representaram uma resposta  mais eficaz  às  diretrizes 

defendidas  pela  população,  não  tendo ainda  estes, reunido  as  condições 

necessárias para serem iniciados. 

A  grande maioria  destes  projetos  é  destinada a  áreas  de  elevada 

importância  histórica  que  representam  uma  herança  cultural  da  identidade 

arquitetónica  Berlinense,  o que muitas vezes não tem sido salvaguardado nas 

novas intervenções. 

De  um  total  de  18 propostas  conhecidas34,  foram  selecionadas  oito, 

tentando-se  assim  recolher  apenas  a  informação  de  destaque  sobre  as 

estratégias utilizadas na implementação de modelos urbanos.

34 SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG BERLIN.  Urban and Environmental Information  
System. Berlin, 2006.

Imagem 30: Propostas Mediaspree: Em construção; Em Projeto; Pré-existência;
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margem norte do spree 

1_hotel spreeport A área para a qual foi projetado este Hotel está 

atualmente ocupada pelo Club Maria am Ostbanhof  bem como pelos escritórios 

administrativos da antiga empresa GASAG35,  construídos em 1936. A proposta 

caracteriza-se pela demolição destes edifícios de forma a permitir a construção 

de um Hotel  no seu lugar,  tendo sido já  garantidas as permissões necessárias 

para avançar com o projeto.

Estes  planos  inserem-se na  segunda  fase  do projeto  Spreeport,  com 

intervenções a decorrer na margem Sul do rio, tendo por arquitetos responsáveis 

Thomas Muller e Ivan Reimann.

O hotel projetado possui sete pisos e oferece um total de 210 quartos, bem 

como uma sala de conferências, um centro de convenções, um restaurante, bar e 

átrio  públicos.  Adjacente ao hotel  está  programada também  a construção de 

outro edifício, para habitação e escritórios, com o nome Riverside. 

35 Companhia de Gás de Berlim, atualmente desativada.

Imagem 31: Hotel, Projeto Spreeport, KEC Architekten
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O  grupo  de  Cidadãos  Mediasspree  Versenken36 (que  organizou 

recentemente um  movimento  de  protesto  contra  a  demolição  dos  edifícios 

antigos) veio clarificar que a construção deste projeto foi abandonada em 2008, 

sendo substituído por um conjunto composto por dois blocos de escritórios e um 

espaço ajardinado.

Esta proposta caracteriza-se pela adoção de um modelo híbrido na criação 

de espaço  público  e  espaço  privado,  implantando-se  no  terreno  de  forma  a 

desenhar  duas  praças,  uma  das  quais  com  caráter  de  um  pequeno  parque 

arborizado.  Entre  as  duas  praças  estará  localizado  um  pequeno  porto  para 

receber barcos de recreio. 

2_estação  de  correios Incluindo  uma  extensão  de 

aproximadamente  4,2  hectares,  e  tendo  no  seu  centro  o  antigo  e  protegido 

edifício da Estação de Correios (Postbahnhof), foi construído entre 1906 e 1908, 

com 4300 metros  quadrados de área,  distribuídos  por duas  grandes salas  de 

armazenamento, uma área de empacotamento e uma linha rodoviária de apoio à 

36 JOOST,  Carsten.  “Initiative  Mediaspree Versenken!  Spreeufer  Fuer  Alle!”  Initiative  Mediaspree 
Versenken!  AG  Spreeufer,  2008.  http://www.ms-versenken.org/media-spree-ev/81-macht-mit-
beim-buergerinnenbegehren.

Imagem 32: Postbahnhof, Exposição Julia Kissel
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estação. Atualmente os espaços são na maioria usados para eventos promovidos 

pelo bar Fritz Club, tais como concertos, exibições e outros. 

Existem  planos  para  criar  uma  envolvente  com edifícios  destinados  a 

albergar escritórios,  empresas  criativas,  residências,  Hotéis,  serviços  de 

Restauração,  e  serviços  de  retalho  que  supostamente estão  por  sua  vez 

conectados ao também planeado  Park an der Spree  (Parque no Spree),  sob o 

tema Spreefenster (janelas do Spree), com a sua formalização em dois arranha-

céus de 118 e 96 metros de altura. 

O projeto tem vindo a ser muito criticado pela comunidade, especialmente 

devido às suas  grandes dimensões e à pequena percentagem de área planeada 

dedicada a habitação (cerca de 17% da área total). 

A proposta apresenta um modelo que privatiza toda a extensa área que 

envolve o edifício da estação dos correios e elimina o uso público e cultural pré-

existente da mesma. A opção pela construção de edifícios  extremamente altos, 

mostra-se  contrária  ao  tipo  de  arquitetura  presente  na  área,  uma vez  que  o 

núcleo histórico de Berlim é caracterizado por intervenções  com o máximo de 

seis pisos. 

3_living  levels Localizado  na  Mühlenstrasse,  entre  a  East  Side  

Gallery e  o  rio  Spree,  consiste  num  projeto  de  habitação  comissionado  pela 

Imagem 33: Projeto Living Levels
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empresa Leben Bauhaus Gruppe e da autoria dos arquitetos  nps tchoban voss  

GbR Architekten BDA. A sua conclusão está projetada para 2015. 

O  projeto  é  composto  por  uma  torre  de  apartamentos  com  catorze 

andares, receção e parque de estacionamento no rés-do-chão e um restaurante 

na cave com acesso direto a um percurso junto ao rio. 

A construção desta proposta, para além de várias ações de protesto junto à 

East Side Gallery, levou a que um dos Senadores de Berlim, em defesa da opinião 

pública, trouxesse à discussão o tema da preservação do património histórico.

Em  termo  urbanos,  o  modelo  apresentado  segue  premissas  de  “não 

diálogo” com a cidade. Apesar de libertar uma faixa do terreno junto ao rio, com 

10 metros de largura, o projeto implanta-se nas imediações do Muro de Berlim, 

com um afastamento de poucos metros do mesmo. 

4_doppelkaianlage may-ayim-ufer Como parte integrante 

do programa de fundos para a  reabilitação da zona Berlim  Este,  Stadtumbau 

West, as estruturas portuárias  May-Ayim-Ufer, originárias de 1895 bem como o 

circuito de catacumbas (subterrâneo) ligado às mesmas foram renovados como 

património histórico  entre  2007  e  2009.  Isto  com o  intuito  de  receber  usos 

ligados à restauração ou à vertente cultural, tendo sido também planeados para 

Imagem 34: May-Ayim-Ufer
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as estruturas existentes, espaços públicos para receber táxis aquáticos e ferry. 

O significado desta área como memorial  das vítimas do Muro de Berlim 

será tido em conta com a inclusão de espaços informativos, e será desenhado 

também um elemento simbólico que marcará a localização do antigo farol, no 

centro das instalações (o farol foi destruído na 2ª Guerra Mundial).

Apesar de se apresentar como um projeto de espaço público, a proposta 

não  intervém  significativamente  nos espaços,  limitando-se  a  adicionar  alguns 

elementos pontuais. O modelo que segue, fixa-se na reabilitação das estruturas 

antigas, sem no entanto tentar criar uma rede que interligue este espaço com 

outros espaços públicos da área em causa. 

5_park an der spree Um novo projeto para um parque arborizado 

público com 2,1 hectares de extensão  foi elaborado, localizado entre a Estação 

dos  Correios  (ponto  número  2)  a  East-Side-Gallery37 e  o  rio,  dentro  do  qual 

estaria também programada a reconstrução de uma antiga ponte (Brommysteg) 

no lado Este do parque. 

Tendo sido comissionado pelas autoridades do distrito de Friedrichschain-

Kreuzberg, e desenvolvido pelos arquitetos paisagistas Häfner/Jiménez, o projeto 

parte do princípio de desenho de um percurso  na marginal,  dividido em dois 

níveis, sendo que o espaço entre o Muro e o rio será mantida como área relvada.

O modelo urbano utilizado será apoiado pela construção de uma estrutura 

no centro do parque que providenciará um pequeno porto e, na parte Oeste, 

37 Parte do Muro de Berlim atualmente desativada. 

Imagem 35: Park an der Spree, proposta de Häfner/Jiménez



nas margens da indefinição 51

será instalado um edifício para receber a companhia de circo e teatro shake! que 

já faz uso da área.  Irá ser criado igualmente, um pequeno percurso de conexão 

ao parque adjacente à  East-Side Gallery,  considerando-se o projeto como uma 

continuidade do mesmo. A totalidade do terreno será de uso público livre. 

margem sul do spree 

6_broomysteg Até  1945  existia uma  outra  passagem  sobre  o  rio 

Spree,  entre  a  ponte  Schillingsbrücke e  a  Oberbaumbrücke,  denominada 

Broomybrücke.  Foi construída em 1909 e posteriormente destruída pelas tropas 

Nazis no decorrer da 2ª Guerra Mundial de forma a impedir o avanço das tropas 

Soviéticas. 

A  reconstrução  desta  ponte  foi  planeada  no  decurso  do  programa 

Mediaspree, mas após protestos públicos e do sucesso de um referendo contra a 

mesma, os planos originais foram suspensos. No entanto, a última proposta dá 

conta de uma instalação artística temporária na forma de uma ponte pedestre 

com várias plataformas como espaços de estar, para eventos ou outras funções. 

Duas torres estarão também disponíveis para projeções e instalações de vídeo.

Imagem 36: Localização da antiga ponte, Broomybrücke
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Em alternativa existem ainda várias outras propostas, como o exemplo de 

autoria do arquiteto Gerhard Spangenberg, para uma espécie de ponte-pavilhão 

habitável.  O  projeto  inicial  inseria-se  num  modelo  de  recuperação  da  cidade 

antiga  e  das  ligações  viárias  destruídas,  de  forma  a  tentar  aliviar  a  pressão 

crescente do trânsito na área. 

7_spreeport Apresenta-se  como um  projeto  de  grande  escala,  de 

cooperação entre várias empresas de construção  de Berlim, envolvendo a área 

junto à marginal Paula-Thiede-Ufer, sendo que a sua primeira fase de construção 

foi concluída em 2004  e a segunda fase está atualmente a decorrer nos terrenos 

adjacentes  à  rua  Köpenicker  Strasse  que  compõe  um  quarteirão  de  grandes 

dimensões.  O projeto propõe a construção de novos edifícios  de habitação e 

indústria, bem como espaços para escritórios. 

A área em questão estaria no séc. XIX ocupada por por um mercado ao ar 

livre, com estruturas de madeira e os seus pátios, sendo que no início do séc. XX 

terá  sido  aqui  erigido  um  edifício  industrial,  entretanto  destruído  nos 

bombardeamentos da Guerra.

Os  novos  edifícios  projetados  destinam-se  a  empresas  ligadas  às 

tecnologias  de  informação  e  “high  tech”  bem  como  à  bio-tecnologia, 

formalizando-se em construções densas e fechadas sobre si mesmas. 

O  modelo  urbano  aqui  apresentado,  caracteriza-se  pela privatização  de 

grande  parte  terreno,  desenhando  os  edifícios  como  fecho  dos  antigos 

Imagem 37: Spreeport, Kaspar Kraemer Architekten
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quarteirões e ocupando a totalidade dos lotes. Estão projetadas duas pequenas 

praças públicas que se relacionam com o percurso pré-existente junto ao rio, no 

limite dos lotes. 

8_eisfabrik (Fábrica de Gelo), composta por um conjunto de edifícios 

construídos  segundo  o  modelo  de  vila  industrial,  é um  dos  mais  antigos 

complexos industriais existentes em Berlim. Pertencia à empresa  Norddeutsche 

Eiswerke AG, e serviu de 1896 a 1995 para produzir gelo artificial.

Estendendo-se  por  um  total  de  11000  metros  quadrados,  o  conjunto 

compunha-se de dois edifícios industriais junto ao rio – Kuehlhaus (armazém de 

refrigeração) e Eisfabrik (fábrica com sala de caldeira e máquinas) – e um edifício 

de  habitação  com  frente  para  a  rua  Köpenicker  Strasse,  destinado  aos 

funcionários da fábrica.

Após  1995,  com  o  encerramento  da  fábrica,  o  complexo  foi  vendido  e 

revendido a algumas empresas, sendo que o último proprietário conhecido é a 

TELAMON que também possui o complexo Radialsystem38, na marginal Norte.

38 O Radialsystem consiste num edifício  que data de 1880,  funcionando na altura  estação de 
bombeamento de esgoto.  Em 2009 foram terminadas as  obras  de reabilitação da autoria  do 
arquiteto Gerhard Spangenberg, tendo sido transformado numa Escola de Dança e de Artes dos 
espetáculo.  http://www.radialsystem.de/rebrush/index.php

Imagem 38: Eisfabrik, 2013
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No passado recente, o edifício de armazenamento de gelo foi demolido e 

em proposta ficaram os planos de demolição da fábrica da autoria do arquiteto 

Ivan Reimann, que propunha a construção de um novo edifício no seu lugar. Estas 

medidas fizeram  surgir  uma  iniciativa  pública  de  cidadãos  em  defesa  da 

preservação do antigo complexo, o que veio assegurar a futura implementação 

de um programa dedicado às indústrias criativas39. 

O escritório de arquitetura  Carpaneto & Schöningh Architekten,  elaborou 

também uma proposta independente de reabilitação da antiga fábrica, tendo em 

vista o mínimo de intervenção com o máximo de resultados, para assegurar a re-

apropriação dos espaços com programas culturais.  Esta proposta,  no entanto, 

nunca recebeu o apoio das autoridades. 

O  projeto  do  Programa  Mediaspree  propunha  um  modelo  urbano 

desenhado  a  partir  da  ideia  de  tábua  rasa,  privilegiando  a  privatização  dos 

espaços, após a conclusão da demolição da totalidade dos edifícios. Esta medida 

recebeu  o  apoio  das  autoridades  devido  às  demonstrações  de  squatting 

verificadas no terreno.

39 SCHWOCH, P. “Die Berliner Eisfabrik,” 2014. http://www.norddeutsche-eiswerke.de/.

Imagem 39: Kuehlhaus antes da demolição.
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2. tradição urbana: das 

margens da memória

Imagem 40: As asas do desejo, filme de Wim Wenders, 1987
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2.1 – geografia e evolução do núcleo histórico

“It is a tragic blow of fate that Berlin, a Wendish fishing settlement, wich  

evolved  to  a  city  with  over  a  million  inhabitants  and  capital  of  the  German  

Empire, should be cursed for steadily outgrowing itself: to always become and  

never to be.”40

Os  únicos  elementos  da  cidade  de  Berlim  que  se  mantiveram até  hoje 

inteiramente originais  desde  a  sua fundação,  são os  edifícios das  igrejas St.  

Marien e Nikolaikirche (imagens 41 e 42 respetivamente), uma vez que todos os 

outros edifícios históricos foram completa ou parcialmente destruídos no período 

da 2ª Grande Guerra ou pelas ações de reabilitação urbana implementadas nas 

décadas passadas.41 

Isto  leva à constatação de  que  a História da origem da cidade e da sua 

evolução  urbana  não  se  encontra  hoje  muito  presente  na  memória  coletiva, 

talvez devido a uma progressiva perda de Identidade provocada pelas sucessivas 

transformações políticas, sociais e urbanas que ocorreram em Berlim. 

A identidade de um povo liga-se a conceitos mais ou menos artificiais, tais 

como a língua ou a geografia, cuja legitimidade provém de um consenso social. O 

termo é, deste modo, uma construção ideológica, tal como a História, a Memória 

40 BODENSCHATZ,  Harald,  Nentwig,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. cit. SCHEFFER, Karl. Pág. 10

41 Ibidem. Pág. 12

Imagem 42: Nikolaikirche, vista aéreaImagem 41: St. Marien e torre de TV
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e a Tradição.42 

Pensa-se que esta parte da História representará um papel fundamental no 

planeamento  urbano, uma ferramenta que se deverá usar  na consolidação de 

futuras transformações,  pelo que se propõe uma análise mais aprofundada da 

mesma. 

À semelhança de muitas das principais cidades Europeias, no passado, o rio 

Spree era  o elemento principal  da cidade, tendo sido  fundamental para o  seu 

nascimento, bem como para o seu rápido desenvolvimento até ao  século XVIII 

(particularmente para o desenvolvimento económico).  

A morfologia do rio e os seus afluentes foi fixada após a última  Idade do 

Gelo, o que influenciou a forma que a cidade veio a tomar na adaptação a estas 

circunstâncias. 

A marginal do Spree, representou sempre um papel revelador da beleza da 

água,  pelo que influenciou igualmente a imagem da cidade ao longo dos anos, 

definindo progressivamente as qualidades de habitar Berlim. 

42 BAÍA, Pedro. Berlim: reconstruçao critica. [Lisbon, Portugal]: Circo de Ideias, 2008. Pág. 44

Imagem 43:  Johann Heinrich Hintze (1800-1861), 1832, Berlin-Märkisches Museum
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estado-duplo

Berlim  representou,  desde  muito  cedo,  (os  primeiros  registo  da  sua 

origem datam de 700 d.C.) um ponto central no Este da Alemanha, fixado na 

região do Spree – Spreewaldes – uma área de solos arenosos e muitos lagos. Esta 

área era atravessada por uma rota comercial que desenhava uma estrada desde 

o Sul, por Leipzig (imagem 44), passando pela margem Norte do Spree e que aqui 

se viria a cruzar com uma outra estrada que ligava a cidade de Colónia à Polónia, 

sendo definidos por estas duas vias os quatro pontos cardeais principais43.  

Como tal, este cruzamento de estradas, (Cardo e o Decumanus) definiu um 

polo comercial no qual desde cedo surgiram pequenas habitações ligadas a um 

mercado de trocas, e  que  mais tarde com a construção da Igreja  Nikolaikirche, 

(por volta do ano de 1200), viria a resultar no mais antigo Siedlung44, ou Burgo na 

sua definição mais geral, que se caracterizava pela sua origem comercial.

Na imagem  45 pode-se  observar  a  existência  dos  dois  primeiros 

aglomerados  de  edifícios,  e  dos  dois  centros  representados  pelas  respetivas 

Igrejas, Nikolaikirche em Berlim e Petrikirche em Cölln, localizada na “ilha” do rio 

Spree, na qual se começou a desenvolver o mercado. Apesar da maior parte da 

área  marginal  do  rio  ser  composta  de  pântanos,  o  mercado  situava-se  sobre 

43 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  
Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000. Pág. 30

44 O  termo  Siedlung,  que  em  tradução  direta  significa  povoamento,  pode  albergar  tanto  um 
pequeno número de habitações agrupadas num reduzido espaço, lugares, aldeias ou vilas, como 
vastas áreas urbanizadas, as cidades. 

Imagem 44: Berlin - Cölln, rede de estradas Imagem 45: Berlin - Cölln, 1200
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elevações arenosas. 

Neste processo, o rio Spree representava o melhor meio de locomoção e 

consequentemente de transporte dos bens, o que progressivamente fez crescer a 

área comercial e a sua importância geográfica, começando a expandir-se para 

Oeste do rio como se observa na imagem 46.

O  fato  do  seu  atravessamento  ser  feito  por  barco  trazia  algumas 

desvantagens,  de  modo  que  no  interesse  da  comunicação  mais  eficaz  entre 

Berlim e Kölln, eixo norte e sul, tornou-se necessária a construção de uma ponte, 

e,  por  volta  do  séc.  XIII,  a  primeira  ponte,  denominada  Mühlendamm foi 

construída, conectando os Burgos e os seus mercados45. 

Foi igualmente construída no final do Séc. XIII uma muralha defensiva com 

várias torres (imagem 47)  de apoio à cidade dupla, constituída nesta fase pelas 

margens Norte e Sul, sendo definidas cinco portas de entrada ligadas às estradas 

principais. O desenvolvimento do mercado local, partiu essencialmente, da sua 

localização tática junto ao rio, que providenciava alimento e água,  assim como 

do desenvolvimento da agricultura na sua envolvente. 

Com a possibilidade facilitada de aquisição de materiais tais como madeira, 

água e produtos agrícolas, edifícios de apoio ao comércio artesanal não tardaram 

a surgir  e  a  ocupar as margens do rio,  resultado na expansão da mancha da 

cidade. 

45 WINKLER, Walter. Die Ufer Der Spree in Der Berliner Innenstadt. Berlim: Triltsch & Huther, Berlin O 
27, 1936. Pág. 23

Imagem 46: Berlin - Cölln, 1400 Imagem 47: Berlin - Cölln, muralha defensiva
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muralha barroca

A  partir o  Séc.  XVII,  na  sequência da enorme  destruição  causada  pela 

“Guerra dos Trinta Anos”46, começaram a ser  desenvolvidos planos urbanísticos 

para redesenhar a cidade  de Berlim.  Neste período os projetos focavam-se em 

tornar Berlim numa cidade ligada à Realeza. 

Com ênfase na ilha do Spree, como ponto central onde se encontrava o 

Palácio  e  a  Catedral  Reais,  foram criados eixos  viários  que  reforçavam  essa 

centralidade,  como  o  exemplo  da  Breite  Strasse  (imagem  48). Estas  ações 

transformaram o caráter da cidade, evoluindo de uma  pequena  área comercial 

para passar a caracterizar-se principalmente como área onde residia o poder47.

Após esta mudança, começaram a reunir-se esforços no sentido de criar as 

infraestruturas necessárias para um apoio mais eficaz ao Siedlung e às suas rotas 

46 A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) “é a denominação genérica de uma série de guerras que 
diversas nações europeias travaram entre si, especialmente na Alemanha, por motivos variados: 
rivalidades  religiosas,  dinásticas,  territoriais  e  comerciais.“ 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Trinta_Anos

47 BODENSCHATZ,  Harald,  NENTWIG,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. Pág. 19

Imagem 48: Berlim, Planta 1688, Breite Strasse - Vermelho
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comerciais fluviais, pelo que se tornou necessária a construção de um novo muro 

defensivo - a Muralha Barroca - e de um porto. Este porto localizava-se onde hoje 

se podem encontrar os terrenos adjacentes a oeste do antigo Palácio Real. 

Esta escolha prendeu-se com a sua posição ideal em relação à morfologia 

do rio, por ser  um canal  do rio Spree, por ter a profundidade necessária para a 

passagem de navios, permitindo a entrada e saída dos barcos de forma segura, e 

pela sua posição simbólica às portas do palácio48. 

Com  este  profundo  desenvolvimento,  Berlim  tornou-se  o  ponto  de 

distribuição  de  bens  mais  importante  para  toda  a  área  este  da  Alemanha, 

utilizando a água também como meio de procurar e transportar  materiais  de 

construção para a cidade.  O facto de aqui existir uma grande oferta de espaço, 

para  cultivo, para a construção,  assim como  matérias primas, contribuiu para a 

rápida expansão,  desenvolvimento  e  unificação do  “estado duplo”  -  Berlin  –  

Cölln. 

48 WINKLER, Walter. Die Ufer Der Spree in Der Berliner Innenstadt. Berlim: Triltsch & Huther, Berlin O 
27, 1936. Pág. 8

Imagem 49: Berlim, Planta 1800
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Em poucos anos o plano da cidade antiga (imagem 49) estava fixado na sua 

forma atual,  abandonando a  morfologia  de cidade  dupla para  se  transformar 

numa  unidade, extensamente  construída e  com  as  estradas  de  ligação  a 

Hamburgo, Frankfurt e ao Ostsee completamente definidas. 

Nesta fase, a natureza não foi algo dado e apropriado mas sim trabalhado 

e transformado, como os novos canais artificiais e portos, abertos para apoiar o 

crescente tráfego de navios, sendo inclusive feita uma ligação ao mar, através da 

qual os navios marítimos poderiam chegar facilmente ao estado principal.

A nova rede de canais  artificiais, em complemento com os fluxos de água 

pré-existentes,  compunham um  sistema  hídrico de  cerca  de  1400  km  de 

comprimento, percorrendo Berlim em todas as direções e tornando o porto de 

Berlim num ponto de destaque internacional.  A par desta premissa para alcançar 

a máxima acessibilidade, também a rede de estradas interiores foi desenvolvida, 

dentro de princípios relacionados com o acesso aos mercados.

Em 1717, em sequência da mudança da visão do Homem sobre o habitar e 

sobre o seu papel na sociedade, viria a ser renovado o desenho do equipamento 

urbano da marginal,  que teria na altura, 1200 metros de comprimento do lado 

Norte e 600 metros do lado de sul, de forma a criar uma maior qualidade de uso, 

construindo-se escadas de acesso direto à água, guardas na extensão das ruas 

adjacentes  ao  rio,  e  impondo-se uma  regulação  para  os  desperdícios  dos 

matadouros que eram eliminados na corrente de água. 

Imagem 50: Rede de Hidrográfica de Berlim
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Os nomes dados às ruas seguem, à semelhança das da cidade do Porto (por 

exemplo), os ofícios que ali eram praticados,  tal  como a Holzmarktstrasse – rua 

do mercado da madeira, ou a Mühlen Strasse – rua dos moinhos. 

Várias  pontes  foram  posteriormente erigidas,  como a  Jorchbrücke  (atual 

Waisenbrücke), construída em 1724, em madeira, que se trata da mais longa, 

devido ao ponto de maior afastamento entre margens do rio se encontrar aqui – 

180 metros. Em 1896 viria a ser reconstruida em pedra, com uma paliçada retrátil 

que permitia a passagem dos navios49. 

O excerto da margem Norte do rio, entre a  Holzmarktstrasse e a  Muhlen  

Strasse foi  o mais tardiamente edificado, pelo que não existiria quase nenhuma 

habitação até então. Aqui existia no entanto um jardim, o Haakischer Garten, no 

qual se organizavam concertos, bailes, jogos de iluminação e festas, sendo esta 

área um símbolo de encontro público. 

Devido à quase total ausência de construções nesta rua (Holzmarktstrasse), 

o local sempre representou um miradouro por excelência, onde se obtinham as 

melhores vistas para o rio e para Köpenick, na margem oposta. Também por esta 

razão,  viriam  em  1758  a  ser  iniciadas  as  obras  de  renovação  e  restauro  dos 

edifícios e do Jardim anteriormente referido.

49 WINKLER, Walter. Die Ufer Der Spree in Der Berliner Innenstadt. Berlim: Triltsch & Huther, Berlin O 
27, 1936. Pág. 10

Imagem 51: Perspetiva Berlim, 1800
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cidade monumental

Imagem 52: Crescimento da Cidade Séc. XIV - XX, mapa 1928
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Após  a  demolição  da  muralha  antiga  no  final  do  séc.  XVIII,  o  percurso 

marginal do rio  Spree expandiu-se, e o número de construções ao longo deste 

cresceu: a  oeste  do núcleo da cidade foram construídos edifícios industriais e a 

este, edifícios  habitacionais. Estima-se  que  no  ano  de  1840,  cerca de  1500 

edifícios  tenham sido construídos apenas no centro.  (O número de habitantes 

terá aumentado de 110.000 em 1750 para 420.000 em 1850).50 

Em  resposta  à  rápida expansão  não  foi  elaborado  qualquer  plano  de 

organização urbana mas tornou-se  necessária a construção de mais um acesso 

sobre  o  rio,  erigindo-se a  ponte Jannowitzbrücke,  que  ainda  hoje  mantém o 

nome e a localização, apesar da sua estrutura ter sido alterada.51 Este acelerado 

crescimento,  impulsionado também pela revolução industrial, originou diversos 

problemas relacionados com a grande densidade de casas no centro da cidade e 

com as condições sanitárias degradadas das habitações.

Em 1851 iniciou-se a construção das linhas do  S-Bahn (comboio urbano) 

das quais a linha que cruza a  ponte Jannowitzbrücke na margem  norte do rio 

Spree  e  atravessa  a  rua  Holzmartkstrasse faz  parte,  como importante  ligação 

entre o Este e o Oeste da cidade.  Esta linha compõe uma  importante obra de 

engenharia e arquitetura, sendo elevada sobre um viaduto de arcadas em tijolo, 

construídas na transição entre o Barroco e o Moderno. 

Paralelamente a estas ações, entre 1908 e 1910, a cidade, já considerada a 

Groß-Berlin (a  Grande  Berlim), perde  a  sua  forma  concêntrica  e  inicia  um 

desenvolvimento  fractal  para  o  qual  contribuíram  os processos  de 

monumentalização na parte sul, no sentido de conferir mais destaque ao período 

Monástico,  no  seguimento de alterações  na  visão  sobre a  imagem da cidade 

(monumentalidade era sinónimo de poder)52.  

Os séculos XIX e XX foram os mais profundamente transformadores para 

Berlim.  O  esplendor  desta  fase  era exaltado  claramente  nas  fachadas  dos 

edifícios da época, mas, em muitas partes da cidade, servia também de máscara 

às  condições de vida dos inquilinos, caraterizadas pela ausência de dignidade.

50 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  
Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000. Pág. 30

51 BODENSCHATZ,  Harald,  Nentwig,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. Pág. 12

52 Ibidem. Pág. 27
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Estas  condições  verificavam-se  principalmente nos  fogos totalmente 

sobrelotados,  localizados nos pátios interiores  dos edifícios.  Um dos exemplos 

desta situação é o de Meyers Hof, edifício no distrito do distrito de Wedding, com 

seis pátios interiores e que mais tarde se viria a tornar num importante símbolo 

negativo da cidade densa. 

O problema das  Mietskaserne – em tradução literal,  barracas alugadas – 

constitui uma das principais características da cidade desta época. À semelhança 

de Londres, Nova Iorque ou mesmo das ilhas da cidade do Porto, o crescimento 

acelerado da população nos centros das cidades, devido à industrialização, trouxe 

consigo uma necessidade urgente de habitação. Esta foi construída entre 1860 e 

1914 na forma de quarteirões super densos, nos quais as condições de vida eram 

degradantes  (muitos  dos  apartamentos  possuíam  apenas  uma  divisão  onde 

viviam famílias inteiras e os sanitários eram partilhados)53. 

A cidade  Mietskasern, tem sido condenada mais do que qualquer outro 

tipo  de  modelo  urbano  na  história  da  Arquitetura.  Do  ponto  de  vista  do 

53 ELKINS, T. H. Berlin: The Spatial Structure of a Divided City. London ; New York: Methuen, 1988.

Imagem 53: Mietkaserne, Meyers Hof, Wedding Berlim
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desenvolvimento urbano do Movimento Moderno, este modelo era caracterizado 

pelo conceito de “não-cidade”, sendo considerado uma fusão de desatenção para 

com o ser humano e e uma completa ausência de sentido estético.  

O  desenvolvimento  urbanístico  de  Berlim,  no  século  XX,  tem  que  ser 

primeiramente interpretado como uma prática cultural de confronto com o final 

do século XIX.  Com o crescente criticismo, a opção mais apoiada pelos arquitetos 

em relação aos antigos edifícios era a demolição:  ilustrada, por exemplo,  pela 

preocupação social do arquiteto Bruno Taut em 1927 “steps would be taken – to  

pull  them down”54.  Neste  início  do período Moderno,  no entanto,  não foram 

tomadas medidas eficazes para resolver os problemas enunciados, o que viria a 

ter sérias consequências. 

54 GOLLNOW-GILLMANN, Barbara.  Urban Renewal Berlin, Experience Examples Prospects.  Berlim: 
Berlin Senat Lebenswert wohnen, 1991. ver pág. 24

Imagem 54: Berlim, planta 1865. Vermelho - Friedrichstrasse. Amarelo - Strasse 17. Juni / Unter 
der Linden. Cinza Escuro – Núcleo Histórico.
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No período nazi, o Estado terá discutido pela primeira vez o problema das 

Mietskaserne, pois os distritos com este tipo de modelo urbano eram suspeitos 

de serem férteis em espaços para os movimentos dos trabalhadores  marxistas, 

pelo que foram vistos como áreas perigosas,  oferecendo esconderijo  ao odiado 

oponente político: teriam que ser “limpos”. 

Planos para a gradual remoção dos blocos interiores foram determinados 

como solução final, no entanto não chegaram a ser concretizados devido ao início 

da Segunda Guerra Mundial.  

Neste  período,  foram  igualmente elaborados planos  radicais  para  a 

abertura de ruas mais largas, eixos visuais e conexões viárias que reforçassem a 

relação  entre os  monumentos  da  cidade.  Exemplo  disto  é  abertura da  rua 

Friedrichstrasse, uma ligação  norte-sul,  projeto de Albert Speer como parte da 

visão de Hitler.55 (imagem  54),  que se cruzava com a Avenida  Strasse 17. Juni, 

resultante de uma ligação este-oeste, sendo que no centro deste cruzamento se 

localizava a Porta de Brandenburgo.

“Em nenhum outro lugar na Europa, é o diálogo entre o “antigamente” e o  

“agora” tão complexo como nesta cidade”.56

55 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  
Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000.Pág. 35

56 BODENSCHATZ,  Harald,  NENTWIG,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte [Stiftung Stadtmuseum Berlin,  Ephraim-Palais,  21.  Oktober  2010 -  27.  Marz  
2011]. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. Pág. 14 cit. KUNERT, Günter 
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2.2 – vazio como oportunidade experimental

“Nesta cidade sem estilo nem tradição era como se recomeçasse todos os  

dias do zero.”57

Ao fazer-se uso da palavra “vazio”, pretende-se invocar a ideia do terrain  

vague, já explorada por Solà-Morales, definindo que

“a relação entre a ausência de uso, de atividade e o sentido de liberdade,  

de expectativa, é fundamental para entender toda a potência evocativa que os  

«terrain vague» das cidades têm na perceção da mesma nos últimos anos. Vazio,  

portanto, como ausência, mas também como promessa, como encontro, como  

espaço do possível, expectativa”.58 

Na obra Urbanismo, Le Corbusier59 afirma que o homem caminha em linha 

57 BODENSCHATZ,  Harald,  NENTWIG,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte [Stiftung Stadtmuseum Berlin,  Ephraim-Palais,  21.  Oktober  2010 -  27.  Marz  
2011]. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. cit. SPENDER, Stephen. Pág. 92

58 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios: Terrain Vague. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
59 LE CORBUSIER. Urbanismo. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000.

Imagem 55: Tempelhoferfeld
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reta por possuir um objectivo. A mula, por sua vez, traça caminhos curvos, por 

andar  distraída.  Ao  contrário  desta  afirmação,  variadas  pesquisas  científicas 

apontam para a necessidade humana de percorrer caminhos curvos,  em vez de 

seguir  determinadas  definições  geométricas  dos  ambientes  construídos.  Isto 

traduz-se na dita necessidade de espaços libertos de regra, sem ordem definida, 

tal como a natureza dos terrain vague. 

Uma das potencialidades mais evidentes destes espaços tem que ver com a 

interpretação dos mesmos para gerar espaço público, permitindo a integração 

destas estruturas na continuidade urbana, constituindo uma possibilidade única 

de reinvenção de paradigmas que interessa refletir e antecipar. 

“Lugares com espaço e tempo para a espontaneidade se instalar. Espaços  

vazios que aguardam possibilidades para que outras dinâmicas e estruturas se  

manifestem.”60

60 TRIENAL  DE  ARQUITECTURA  LISBOA,  Mateus,  Jose.  Vazios  urbanos  =  Urban  voids.  Portugal: 
Caleidoscopio, 2007. Pág. 142

Imagem 57: Arquivo Bauhaus, Berlim Imagem 56: Siemensstadt Siedlung, Berlim

Imagem 59:  Planta  IBA87, 
Berlim. Área de intervenção

Ilustração  58:  Planta  de  zoneamento,  Berlim.  Evolução  do 
IBA87, 1996
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Em Berlim, existiu sempre a liberdade para criar alternativas ambientais 

no planeamento urbano e formas tecnicamente inovadoras, o que deu lugar a 

grandes experiências na arquitetura como as do Werkbund61, da Bauhaus62, dos 

Siedlung63, e as competições internacionais como o IBA.64 

No entanto estas produções experimentais ficaram aquém da oportunidade 

que poderia ter sido uma das únicas no mundo, devido à imensa quantidade de 

espaço devoluto ou em ruínas no seu núcleo histórico, premissa para uma maior 

liberdade  de experimentação,  de criatividade,  e  de estratégias  alternativas  às 

respostas regulares implementadas pelos processos de reabilitação conhecidos. 

“The  re-planning of  Berlin  could  have  been  a  spirited  and  exhilarating  

development, but the slow-turning wheels of a bureaucratic administration have  

ground it into dullness.”65

Este palimpsesto, criado principalmente pelas autoridades Berlinenses, na 

tentativa de limitar a nova arquitetura após a reunificação da Alemanha, e imitar 

os modelos do passado (modelos imperialistas, severos e autoritários) criando 

regras rigorosas para as novas construções, veio, ao contrário do esperado, criar 

mais um momento de cisão com o movimento de continuidade que a cidade 

poderia ter seguido. 

61 A  Deutscher  Werkbund foi  fundada  em  1907,  por  um  grupo  de  arquitetos,  designers  e 
empresários alemães (Peter Behrens, Walter Gropius e Mies Van der Rohe) que tinham estado, de 
alguma maneira, ligados ao Jugendstil (Arte Nova Alemã).  

62 Foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura Alemã. Consistiu numa das maiores e mais 
importantes expressões do Modernismo no design e na arquitetura, sendo a primeira escola de  
design do mundo, fundada por Walter Gropius. 

63 Projetos de habitação inovadores criados de 1910 a 1933. Exemplos do movimento moderno de 
reforma  do  alojamento  e  das  condições  da  habitação  social,  na  aproximação  com o  jardim. 
Representam exemplos excepcionais de novas tipologias urbanas e arquitetônicas, como também 
de inovação técnica e estética.  

64 A  Internationale  Bauausstellung (IBA)  ou  Exposição  Internacional  de  Arquitetura  é  uma 
ferramenta Alemã usada pelo planeamento urbano e arquitetura,  de modo a procurar novos 
conceitos em termos de ideias sociais, culturais e ecológicas.

65 BALFOUR, Alan, ed. Berlin. World Cities. London : Berlin : New York, NY: Academy Editions ; Ernst 
& Sohn ; Distributed to the trade in the USA by St. Martin’s Press, 1995. LIBSKIND, Daniel. Pág. 36
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“To  produce  meaningfull  Architecture  is  not  to  parody  history,  but  to  

articulate it; is not to erase History but deal with it”.66 

Um  exemplo de uma ação urbanística que  caracterizou parte do núcleo 

histórico  de  Berlim,  foi a  iniciativa  “Stadtentwicklung  am  Wasser”  

(Desenvolvimento da Cidade junto à Água), tendo  sido iniciada na década de 

noventa,  e que consistiu num conjunto de projetos de reabilitação de antigos 

quarteirões  de cidades com  ligação  a  áreas  fluviais,  através  de  programas 

relacionados com a tecnologia e comércio.

Este  tipo  de  modelo foi  também reutilizado  em  várias  outras  cidades 

Alemãs, na reabilitação das zonas portuárias de Düsseldorf, Colónia e Frankfurt, 

introduzindo-se  algumas alterações  mas implementando-se sempre um mistura 

de funções entre habitação e serviços67, com a intenção de criar espaços atrativos 

para a população e promover o turismo. 

Posteriormente  no ano de  1994,  em Berlim,  viriam a  ser  iniciados  dois 

projetos de extrema importância para o melhoria das qualidades de habitar junto 

ao  rio, como  resposta  à  procura  de  habitação,  sendo  eles  o  “Wasserstadt  

Spandaeur See” e “Wasserstadt Rummelsburger Bucht”.68

66 Ibidem
67 SCHELTE,  Jeannette.  Raumlich-struktureller  Wandel  in  Innenstadten:  moderne  

Entwicklungsansatze  fur  ehemalige  Gewerbe-  und  Verkehrsflachen.  Dortmund:  Dortmunder 
Vertrieb fur Bau- und Planungsliteratur, 1999. Pág. 104

68 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/entwicklungsgebiete/de/wasserstadt.shtml

Imagem 60: Wasserstadt Spandaeur See Imagem 61: Wasserstadt Rummels Bucht
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Estes  projetos  compõem  intervenções  de  grande  extensão, 

maioritariamente  dedicadas  à  habitação.  Programas  de  serviços  e  comércio 

foram aqui introduzidos em pequena escala, uma vez que o conceito dos projetos 

se focou: 

a) no  primeiro  caso,  na  criação  de  uma  nova  imagem  da  cidade, 

relacionada com a realização dos Jogos Olímpicos de 2000, de modo a poder 

receber  e  alojar  as  necessidades da massa  de pessoas  que se  encontrava na 

cidade;69 

b) no segundo caso, na criação de um mega-quarteirão habitacional 

no  qual  se  procurava  combater  a  crescente  sub-urbanização  e  alcançar  as 

qualidades ideais de viver entre a cidade e a envolvente natural;70 

No entanto, apesar de já se encontrarem concluídos, estes projetos não 

possuíram  a  força  geradora  necessária  para  a  reconstrução  da  paisagem 

pretendida, nem encontraram uma expressão de identidade que reinterpretasse 

a forma como a cidade berlinense deveria crescer.

69 TÖLLE, Alexander.  Quartiersentwicklung an Innerstadtischen Uferzonen: Die Beispiele Hamburg  
HafenCity, Lyon Confluence Und Gdansk Mlode Miasto. Originalausg. Edition Stadt Und Region Bd. 
12. Berlin: Leue, 2005. Pág. 108

70 Ibidem. Pág. 110
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pós-guerra e ante-queda

“Entretanto vivemos em cidades, ou não-cidades, cada vez mais feias, que  

nem por isso funcionam melhor; muitos técnicos se têm proposto salvá-las, em  

muitos casos à custa de novas lacerações no seu tecido, típicas de quem trata de  

um órgão sem perseguir o organismo; outros (novos) técnicos se propõem agora  

explicar melhor o que acontece nas cidades e que precisam os homens que elas  

sejam, mas deixam ainda eles a cidade sem forma, sem vulto – o vulto que não  

podem e não querem ser eles a inventar, a (ar)riscar. Porque esse vulto não é  

informe nem oco – é conceção, estrutura, projeto, é desenho e desígnio, é risco.”71

71 PORTAS, Nuno. A Cidade Como Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2011. Pág. 15

Imagem 62: Berlim, 1950, Azul - destruição provocada pela 2a Guerra
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No final da 2ª Guerra Mundial, estima-se que só no distrito que abrange o 

núcleo histórico, Bezirk Mitte, 35% das edificações foram totalmente destruídas, 

17%  gravemente  danificadas,  15%  passíveis de  reabilitação,  e  apenas 33% 

levemente danificadas ou não danificadas,  sendo que 1,5 milhões de pessoas 

ficaram desalojadas.72

Como  tal,  a  habitação  tornou-se  o  tema  principal  na  arquitetura  e 

urbanismo  do  pós-guerra.  Em  1946,  o  arquiteto  Max  Taut  propôs um  novo 

complexo residencial que poderia crescer a partir das ruínas das  Mietskaserne 

destruídas na Guerra. 

Os efeitos dos bombardeamentos eram vistos como uma oportunidade de 

reconstrução de novos modelos de cidade,  sendo que nos anos cinquenta,  se 

iniciaram alguns projetos de reconstrução da responsabilidade do planeamento 

urbano, verificando-se nas suas premissas, uma procura de soluções práticas para 

a cidade antiga. 

72 BODENSCHATZ,  Harald,  NENTWIG,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. Pág. 164

Imagem 63: Heinrich-Heine-Viertel, 1960
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O objectivo desta reconstrução era encontrar uma organização espacial 

menos densa  que a do passado,  oferecendo  espaço público livre para todos. O 

pátio interior, continuaria a ser o símbolo da odiada e anti-social cidade antiga. 

Este terá sido um dos motivadores dos planos de “limpeza” da cidade colocados 

em prática no pós-guerra, defendendo a demolição total dos edifícios com mais 

de 50% da sua estrutura danificada. 

As implicações da Guerra fria na transformação do núcleo histórico podem 

ser  analisadas  através  de  uma  visão  de  concorrência  entre  o  Socialismo  – 

estrutura  centralizada  e  monumental  –  e  o  Capitalismo  –  estrutura  aberta 

descentrada e moderna. 

No distrito de Besizk-Mitte, área mais afetada pelos os efeitos destrutivos 

da Guerra, assistiu-se ao surgimento de um novo conceito de renovação urbana: 

o arquiteto Hermann Henselmann,  propôs,  de  forma a reforçar a  imagem do 

Socialismo, e como símbolo da “nova Berlim”, a construção do edifício e torre de 

Televisão, quebrando-se assim a relação urbana da área com a cidade antiga. Esta 

Imagem 64: Demolição do Palácio Real Imagem 65: Torre de TV, 1973
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obra ficaria completa em 1974 (imagem 65).

A Renovação urbana representa normalmente uma tarefa política delicada: 

apresenta-se simples o suficiente para vender as suas intenções e soluções, mas 

o seu projeto, preparação concreta e implementação são na realidade bastante 

complexos. 

Berlim tem por experiência um considerável valor no campo da renovação 

urbana: aproximações a estratégias e procedimentos que procuraram reorganizar 

a “cidade partida”, um conceito expresso de uma forma bastante crítica, após a 

reunificação da Alemanha  que tiveram como período de expoente, a produção 

industrial em massa de habitações e a demolição em grande escala de edifícios 

pré-existentes, executadas entre a década de 50 e 80. 

No entanto,  quando o  Ato de Suporte  ao Desenvolvimento Urbano foi 

aprovado em 1971, e, com a crescente consciencialização coletiva dos valores do 

núcleo antigo da cidade – conceitos como  a “forma histórica da cidade” foram 

colocados  em  discussão  –  a  comunidade  e  os  especialistas  do  planeamento 

urbano tornaram-se  mais  interessados  na  preservação  e  restauro  da  cidade 

antiga.  Iniciou-se  assim  uma  pressão  sobre  as  entidades  políticas  de 

planeamento com vista a garantir que os antigos moradores poderiam manter-se 

nos seus atuais distritos.

Apesar  das  várias tentativas  de  democratização  deste processo,  o 

principal problema era a ligação do  programa de renovação com  a vontade de 

investir em  nova  habitação.  Os  edifícios  antigos  modernizados,  eram 

consequentemente adaptados a novos custos de habitação (de arrendamento ou 

venda).  As  áreas  envolvendo  demolições  tornaram-se  em  áreas  de 

desenvolvimento social, o que acabaria por afastar os residentes das mesmas. 

Nesta sequência,  surgiu, mais tarde, um movimento de crítica ao facto de 

edifícios habitáveis terem sido mantidos vazios durante anos, apenas para que 

depois fossem demolidos com o objetivo de poder construir novos edifícios para 

níveis sociais mais elevados.

A discrepância entre o número de pessoas expulsas das suas habitações, e 

o  grande número de habitações vazias  em processo de espera pela demolição 

levou a que diversas demonstrações de  squatting fossem iniciadas,  tendo sido 
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ocupados e restaurados antigos edifícios desativados.73 Em Maio de 1981, cerca 

de  168  edifícios  foram  ocupados,  iniciando-se  assim uma  acção  massiva  de 

protestos de rua. 

Em  1979,  paralelamente  as  estes  eventos,  o  Parlamento  de  Berlim 

(Ocidental) decidiu  iniciar  um esforço  para  tentar  corrigir  os  erros  cometidos 

durante  as  várias  fases  de  renovação  urbana  já  executadas.  A  intenção  era 

“ganhar novamente o centro da cidade, como espaço de vida”, com a ajuda de 

uma exposição internacional de arquitetura: “Rescue the broken city”.74 

Assim,  com  o  Internationale  Bauausstellung  Berlin –  IBA 1987, seriam 

feitas sugestões e propostas de projetos para novos edifícios  a ser implantados 

em locais de ruínas causados pela Guerra e  também, em locais não edificados, 

que se tinham mantido  inalterados após  as demolições  dos anos cinquenta e 

sessenta. Os projetos viriam ainda a focar-se no distrito de Kreuzberg, entre o Rio 

Spree e o canal Landwehrkanal, em oposição a anteriores políticas de renovação 

colocadas em prática neste local. 

73 Estas demonstrações cresceram tão rpidamente que as forças Policiais deixaram de ter poder 
para expulsar a totalidade dos squatters.

74 GOLLNOW-GILLMANN, Barbara.  Urban Renewal Berlin, Experience Examples Prospects.  Berlim: 
Berlin Senat Lebenswert wohnen, 1991.

Imagem 66: Área de Intervenção IBA87, Kreuzberg
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Em Março de 1983, com a aprovação do parlamento Berlinense, o  IBA 

propõe  um  conjunto  de  medidas,  para  a  reabilitação  cuidada  de  Kreuzberg, 

assegurando um acordo entre a população, a política e os meios económicos:

a) a reabilitação  deve  ser  planeada  e  realizada,  com  os  atuais 

residentes e locatários, no caso dos edifícios pré-existentes;

b) os danos nos edifícios devem ser reparados imediatamente;

c) a alteração das plantas deve permitir novas formas de vivência;

d) a condição dos edifícios deve ser melhorada evitando a demolição;

e) estruturas  públicas,  como  ruas,  praças  e  espaços  ajardinados 

devem ser renovadas e aumentadas de acordo com as necessidades;

f) decisões de reabilitação urbana devem ser discutidas no local;

g) novas formas de financiamento devem ser encontradas;

A partir dos anos oitenta, a reabilitação urbana seguiu, no entanto, outros 

princípios:  a  ideia  de  aumentar  novamente  a  densidade,  redescobrindo  o 

pequeno pátio, foi recuperada. Como consequência, a redescoberta dos valores 

da cidade antiga, foi imediatamente seguida pela inflação económica dos antigos 

quarteirões, resultando na sua reabilitação, mas também na expulsão dos antigos 

residentes.

Imagem 67: Reabilitação, Kreuzberg - Kottbusser Tor, 1988
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Vários  programas  foram  testados  na  sequência  dos  conflitos 

anteriormente  referidos,  definindo-se  novos  requisitos através  do fundo  de 

desenvolvimento público,  que se viriam a concentrar num plano ecológico de 

desenvolvimento urbano e reconstrução da cidade: com a criação de espaços de 

agricultura urbana (coberturas dos edifícios), medidas de poupança  de água,  o 

uso  de  materiais apropriados  para  a  instalação  de  sistemas  de  aquecimento 

amigos do ambiente,  entre outros,  estas  estratégias tornaram-se numa forma 

viável de economizar e foram aceites pelos especialistas envolvidos.

No entanto, em 1990, os fundos para esta acção foram cortados, devido a 

críticas fundamentadas no fato de este tipo de processo necessitar de demasiado 

tempo para ser colocado em prática, bem como nos elevados custos trazidos pela 

obrigação de votar democraticamente para a tomada de qualquer decisão.

Na aprendizagem que se fez a partir da evolução destas intervenções, as 

autoridades  ligadas  ao  urbanismo chegaram  à  conclusão que  o  planeamento 

cuidado,  democrático,  orientado  social  e  ecologicamente seria a  forma  para 

preservar, desenvolver e recriar a identidade das áreas antigas da cidade. A uma 

escala alargada tal como Berlim, este é um processo que envolve enormes custos 

em termos de de organização mas a responsabilidade pública na participação dos 

processos de renovação urbana tem sido entretanto reconhecida. 

A presente situação da reabilitação urbana na parte Este de Berlim, com 

as  suas  massas  de  edifícios vazios,  processos  incompletos  de renovação e os 

movimentos de squating, é também a reminiscência das situações de conflito de 

Berlim  Oeste em 1980/1,  problemas que se arrastavam desde 1978,  gerando a 

ausência  de  espaço  para  habitação,  ou  como  terá  sido  mais  claramente 

formulado,  “income-gerenating  housing  space”75.  Este  é  novamente  um 

problema preocupante na atualidade.

75 GOLLNOW-GILLMANN, Barbara.  Urban Renewal Berlin, Experience Examples Prospects.  Berlim: 
Berlin Senat Lebenswert wohnen, 1991. Pág. 81
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capital ou kapitalismus

Berlim, apesar de ter tido um desenvolvimento tardio devido aos efeitos da 

Guerra Fria e da presença do Muro,  apresentou-se  em termos económicos, até 

1990, equiparável  a Londres  ou  Paris.  No  entanto,  não  possuía  as  funções 

internacionais de uma capital, nem  a carga significante de um centro de poder 

em relação à Europa (apesar de, na parte este da cidade, estar fixada a capital da 

Alemanha Oriental).

O  seu  acelerado  processo  de  evolução (relativamente  a  outras  grandes 

cidades  europeias,  cujo  desenvolvimento  demorou  dezenas  de  anos), está 

relacionado com o regresso dos poderes político-administrativos à cidade, após a 

sua temporária  fixação na cidade de  Bona,  capital  da Alemanha Ocidental  de 

1961 a 1989  (período da Guerra Fria).  Este regresso impulsionou mudanças na 

imagem da cidade  a nível  internacional,  procurando-se  projetar um centro de 

poder  definido  pela  imagem  de  uma  capital  reunificada  e uma linguagem 

arquitetónica Berlinense.

A transição entre o estado Socialista e a Democracia, deu lugar a políticas 

de desenvolvimento da cidade  antiga  com base  numa espécie de “urbanismo 

automático”76 e o processo acelerado, de reconstrução de Berlim, deu origem a 

experiências tais  como o projeto da  Potsdamer  Platz,  e  a  Pariser  Platz.  Estes 

76 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  
Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000. Pág. 27

Imagem 68: Potsdamer Platz, vista aérea Imagem 69: Pariser Platz, vista aérea
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projetos  foram definidos pela  premissa  de  criação de polos tecnológicos, de 

entretenimento e de serviços (caso das embaixadas na Pariser Platz), resultado 

dos investimentos de grandes empresas, tipo de intervenções que se relacionam 

com as do Mediaspree. Foi iniciada igualmente a reconstrução do Palácio Real, 

destruído durante a 2ª Guerra, e a abertura de um concurso para a projetos ao 

longo da Friedrichstrasse. 

Neste período, iniciaram-se igualmente estudos para a reabilitação da área 

entre a Torre de Televisão e o rio Spree, inseridos na estratégia definida pelo 

IBA87,  optando-se  pela  estratégia  de  reconstrução  crítica77 dos  quarteirões 

envolventes, procurando-se relações com a cidade antiga consolidada, tal como o 

enquadramento da Igreja St. Marien. A opção pela reconstrução crítica, dentro 

de  modelos  de  recuperação  do  quarteirão  clássico  Berlinense,  era  então, 

defendido pelos arquitetos da administração pública. 

As medidas de desenvolvimento e construção adotadas nas décadas de 60, 

70 e 80 trouxeram consigo  uma uniformização da  arquitetura  e  da paisagem 

urbana,  optando-se  por  grandes  projetos  de  construção  de  habitação,  o  que 

criou uma maior área de terrenos devolutos e antigos quarteirões deteriorados 

na área do núcleo histórico.  Por  outro lado,  esta estratégia teve um impacto 

decisivo no desenvolvimento urbano do final do séc. XX e início do séc. XXI, uma 

vez que esses terrenos e edifícios desativados foram utilizados nos projectos do 

Mediaspree.

Vivem  em  Berlin-Mitte  (Berlim-Centro),  atualmente,  cerca  de  333.400 

pessoas, em contraste com o número de habitantes no ano 2000, que era de 

74.000, e hoje, estima-se que a cidade receba mais de oito milhões de turistas 

todos os anos.78 Face a isto, torna-se necessário procurar formas de responder às 

necessidades práticas  deste aumento dos fluxos  de população,  e  de repensar 

qual a imagem projetada pela cidade. 

77 “Método de planeamento urbano  Kritische Rekonstruktion  desenvolvido pelo arquitecto  Josef 
Paul  Kleihues,  nos  anos  80,  durante  a  Internationale  Bauausstellung  –  IBA”  http://berlim-
reconstrucaocritica.blogspot.de/ 

78 BODENSCHATZ,  Harald,  NENTWIG,  Franziska,  Stadtmuseum,  Museum  Ephraim-Palais.  Berlins  
vergessene Mitte. Bonen/Westfalen: Kettler, 2012. Pág. 7
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“The concentration of human talents, of headquarters,  capital, economic  

power, modern cultural infrastructure, and high-class consumer services creates a  

premier  league  of  cities,  wich  in  turn  become  magnets  for  talented  people,  

resulting in brain drains from all over the world.”79 

Tem-se  assistido  a  uma  constante  migração  de  talentos  e  de  gente 

altamente qualificada em direção a Berlim, o que tem criado problemas ao nível 

da  capacidade  de  acolhimento  da  cidade,  relacionados  também  com as 

diferenças sociais  entre os fluxos migratórios e a população estabelecida. Este 

tipo de diferenças não tem sido contemplado pelos planos  do Estado, que tem 

optado pela fixação de empresas no centro da cidade,  criando dificuldades na 

conciliação entre os estratos sociais mais baixos e a nova demanda por habitação 

e consequente inflação das rendas. 

Como é defendido por Saskia Sassen80, as grandes cidades têm apresentado 

uma acentuada quebra com as funções que detinham no passado, sendo que se 

lhes é determinado hoje que possuam pontos de concentração de comando na 

organização  da  economia  mundial,  que  contenham  localizações  chave  para 

firmas de serviços especializados e financeiros, que sejam  locais de produção, 

incluindo a produção de inovação e de indústrias líderes de mercado, e por fim 

que possuam mercados para os produtos e inovações produzidos. 

Neste sentido, Peter Hall resume a mudança das funções de uma  grande 

cidade a três níveis: 

“But they have enhanced their roles as financial nodes, as command and  

control  centres of the new global economy, as preferred locations for the media  

and creative activities, and for conspicuous consuption and tourism”.81 

Aqui destacam-se as funções de “produção especializada”, de “capacidade 

de controlo” e de “consumo” que têm vindo a tomar conta das cidades: no caso 

79 HALL, Peter. Urban Future 21: A Global Agenda for Twenty-First Century Cities. London ; New York: 
E & FN Spon, 2000. Pág. 61

80 SASSEN,  Saskia.  The  Global  City:  New York,  London,  Tokyo.  2nd ed.  Princeton,  N.J:  Princeton 
University Press, 2001. Pág. 4f

81 HALL, Peter. Urban Future 21: A Global Agenda for Twenty-First Century Cities. London ; New York: 
E & FN Spon, 2000. Pág. 114
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dos mecanismos de produção e dos pontos de controlo, apropriando espaços não 

edificados ou reocupando edifícios devolutos, normalmente associados a redes 

viárias de fácil comunicação entre os mesmos; no caso das funções de consumo, 

instalando-se por vezes no núcleo histórico, local de elevado interesse por parte 

do  Turismo,  ou  em áreas  de  expansão  da  cidade,  como  o  caso  dos  grandes 

edifícios comerciais em zonas suburbanas. 

As contradições que seriam esperadas entre as funções de uma capital e o 

desenvolvimento dos distritos de Berlim são muito claras. As demandas centrais 

da cidade são já associadas com a perturbação dos residentes e negligência em 

relação aos seus meios envolventes, devido ao tipo de estratégias que têm vindo 

a ser adotadas pelo Estado, como um “legado da especulação capitalista”82. 

Na  opinião  pública,  isto  resulta do  investimento  do governo ou  grupos 

empresariais  em  áreas  específicas, com  vista  a  fomentar  o  desenvolvimento 

económico e atrair negócios,  levando muitas vezes  a migrações de população e 

consequente substituição dos residentes mais pobres por outros mais  ricos,  o 

que tem acontecido não só em Berlim, como também na maioria das capitais, 

82 Esta relação entre a urbanização e o capitalismo é explicada por Marx, sendo que o capitalismo é 
a constante procura de lucro e, para o obter é necessário produzir produtos que o possam gerar.  
O capitalismo produz o produto de que a urbanização necessita para crescer. 

Imagem 70: Distrito do Governo, rio Spree, Mitte
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como Londres ou Nova Iorque.

Esta crescente tendência para a polarização social tem tido os seus efeitos 

na  segregação  de  certas  áreas  urbanas  que  se  começaram  a  fragmentar em 

diferentes grupos, e promovido a migração seletiva com base na prosperidade 

social,  criando  brechas  entre  este  tipo  de  comunidades  e  as  previamente 

estabelecidas, o que tem vindo a contribuir para o aumento das tensões e para a 

potencial  existência de conflitos sociais.83

Assim, tem-se verificado que as transformações na cidade, no sentido de 

a converter numa capital focada na exploração dos seus recursos urbanos a nível 

económico (numa  “outra”  Berlim84),  diferente  da  antiga  cidade  dividida,  têm 

contribuído  para apagar e  obliterar o  passado,  não  conferindo  a  liberdade 

necessária para a apropriação contínua dos espaços que exprimem a História de 

Berlim. 

83 TÖLLE, Alexander.  Quartiersentwicklung an Innerstadtischen Uferzonen: Die Beispiele Hamburg  
HafenCity, Lyon Confluence Und Gdansk Mlode Miasto. Originalausg. Edition Stadt Und Region Bd. 
12. Berlin: Leue, 2005. Pág. 18

84 BAÍA, Pedro. Berlim: reconstruçao critica. [Lisbon, Portugal]: Circo de Ideias, 2008. Pág. 97

Imagem 71: Reconstrução do Palácio Real, Mitte
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planeamento e atitude ética

Uma  das  formas  que  se  tem  encontrado  para  combater  os  problemas 

sociais  e  urbanos,  atrás  anunciados, é  a  aposta  no  desenvolvimento  da 

identidade cultural de cada local.  Ao pensarmos cada sítio como centro de um 

determinado significado e herança cultural, esse sítio transforma-se num lugar do 

qual se extraem determinadas relações com os habitantes,  tal como o exemplo 

do rio  Spree e  as  intervenções  culturais  e  informais  que têm caracterizado a 

ocupação das suas margens.  

“It  is  the  cultural  distinctiveness  and  special  qualities  of  each  city  that  

provide  the  seedbed,  foundation,  raw  materials  and  resources  for  urban  

development. In a world where cities look and feel alike these cultural differences  

matter and add value.”85

Neste sentido a frente de água, como principal circunstância definidora do 

lugar, pode, e deve, ser elemento chave na arquitetura, integrando-se o porto e a 

cidade no projeto urbano crítico, dando-se especial atenção às características de 

cada terreno mas sem esquecer o sistema urbano que interliga todos os lugares 

na cidade. 

A  qualidade  dos  sistemas  estará  sempre  associada  à  capacidade  de  se 

responder  à  unicidade  de  um  sítio,  seja  pela  especificidade da  forma  do 

território,  seja  pela  responsabilidade  desse  sítio  nas  estruturas  da  cidade,  e 

quando aplicados estes conhecimentos a Berlim, isto exprime-se na

“heterogeneidade  urbana  que  vai  além  das  formas  convencionais  de  

planeamento e historicidade”.86

Do ponto de vista das condições políticas (instrumentos e capacidade de 

organização)  deverá  existir  abertura  suficiente  para  uma  nova  visão  sobre  o 

85 LANDRY, Charles.  The Creative City: A Toolkit  for Urban Innovators.  2nd ed. New Stroud, UK : 
London ; Sterling, VA: Comedia ; Earthscan, 2008.

86 STUDIO MIESSEN. “What Ever Happened to Protest? Legal Liability.”  Planning for Protest, 2013. 
www.planningforprotest.org.
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problema que deverá advir da vontade de projetar o futuro, da criação de meios 

de mobilização da população para formas de participação coletiva e individual, 

do envolvimento das energias produtivas dentro das prioridades determinadas, 

da criação de possibilidades de uso do solo pela comunidade 

“para  os  destinos  melhores  a  preços  justos,  para  os  graus  de  

desenvolvimento  de  cada  sector  populacional  e  de  rentabilidade  de  cada  

função.”87

É importante perceber que só no séc. XX cinco sistemas políticos distintos 

tentaram  exprimir  ideologias  e  dar  formas  diferentes  à  cidade  de  Berlim, 

causando  uma  constante  descontinuidade  dicotómica entre  entre ausência  e 

permanência, destruição e reconstrução.

No entanto, hoje em dia  o valor de troca, sobreleva a tal ponto  a valores 

ideológicos,  que  suprime  estes a  pouco  e  pouco,  fazendo  com  que  as 

intervenções  urbanas  passem  a  suscitar  formas  poderosas  de  imagibilidade, 

revelando a arquitetura apenas como marketing. Acredita-se que a solução para 

este problema passa por uma análise mais profunda da cidade histórica,  que 

oferece  alternativas  ao  nível  de  várias  funções: comercial,  administrativa e 

recreativa, que promove a vida social e pessoal, assim como a cultura. 

A  renovação  cuidada,  como  parte  de  uma  estratégia  alargada  de 

desenvolvimento da cidade,  representa mais do que apenas um corretivo:  irá 

representar  um  papel  central  no  desenvolvimento  da  identidade  de Berlim, 

especialmente face à necessidade de habitação na “Grande Berlim”, e com maior 

responsabilidade  de  assegurar  a  habitabilidade dos  blocos  de  edifícios  pré-

existentes,  as  infraestruturas  públicas e  a  tolerância  social  no  seu 

desenvolvimento como capital. 

87 PORTAS, Nuno. A Cidade Como Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2011. Pág. 79
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ocupação e self-made

“Há uma arquitetura, cuja significação ou mensagem passa sempre para lá  

do que serve, vetor de presença ou de apelo àquilo porque esperamos.”88

Apesar  dos  vários  anos  de  experiências no  campo  da reabilitação  e  de 

projetos  urbanísticos colocados em prática, verifica-se,  atualmente, que Berlim 

não  possui  uma  estrutura  urbana regular nem  uma  matriz legível,  sendo 

caracterizada  como uma  “experiência  sem  hipótese”89 pelo arquiteto  Philipp 

Oswalt:  um conjunto  de  várias  sub-estruturas  e  espaços  sem-forma  que 

compõem  a  matriz  fragmentada da  cidade,  resultado  de  várias  operações 

urbanísticas distintas, com objetivos distintos, colocadas em prática ao longo dos 

anos. No entanto, é esta matriz fragmentada que nos oferece hoje, oportunidade 

experimental para a implementação de modelos alternativos. 

A ideia de “cultura da destruição” expressa pelo arquiteto Daniel Libeskind 

88 PORTAS, Nuno. A Cidade Como Arquitectura. Lisboa: Livros Horizonte, 2011. 
89 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  

Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000. Pág. 28

Imagem 72: Museu Judaico, Daniel Libeskind, 2011
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na formalização do conhecido Jüdisches Museum Berlin (Museu Judaico), insere-

se na sequência dos fatores político-sociais que afetaram a cidade ao longo do 

tempo, levando a que até aos dias de hoje tenham permanecido os conceitos do 

não concluído, da obra aberta, participativa, temporária  e do  self-made,  ações 

recorrentes nas intervenções da comunidade.

“Neste permanente não fecho, não conclusão vitais encontra-se a força de  

Berlim”.90 

Poder-se-á delinear  o conceito do  self-made (ou  self-build),  inicialmente 

desenvolvido por Frank Loyd Wright e, depois, por Christopher Alexander, a partir 

da criação de uma casa pré-fabricada para ser construída pelos seus habitantes. 

No entanto  este projeto não teve o apoio esperado, sendo ironicamente usado 

por uma  empresa comercial  para a construção que se desenvolveu após a 2ª 

Guerra Mundial. 

Poder-se-á ainda,  afirmar que inspiração na arquitetura vernacular   está 

também na origem (como defende Alexandre Alves Costa), da criação deste tipo 

de tipologias  arquitetónicas  alternativas,  uma  vez  que  a  arquitetura  popular 

possui em si a simplicidade do sentido prático da forma auto-construída. 

Em  Berlim,  a visão  alternativa sobre  as  possibilidades  dos  espaços 

devolutos, ou os “brache” data já de 1918 (fim da 1ª Grande Guerra), sendo que 

o espaço devoluto era visto como uma oportunidade para construir o moderno. 

90 Ibidem, Pág. 109

Imagem 73: "Cheios e Vazios", 1953 Imagem 74: Topographie of Terror, Peter Zumthor
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“Espaços  vazios  guardam  o  lugar  do  selvagem  e  desconhecido  da  

civilização moderna”91

Sendo  considerados,  ao  mesmo  tempo,  lugares  de  memória  e  de 

possibilidade futura,  não eram vistos pelos especialistas como uma nulidade na 

realidade a que pertenciam, mas sim parte integrante da dinâmica de processos 

formativos,  autónomos ou residuais.92 A partir  do final  da 2ª Guerra  Mundial, 

várias actividades se desenvolveram de forma espontânea, partindo do interesse 

da  população na  apropriação destes  chamados  vazios,  tais  como jardinagem, 

mercados de rua, iniciativas desportivas, ações de arte urbana e festas noturnas, 

que caracterizam os novos estilos de vida das comunidades.

Com pouco dinheiro podem ser criadas experiências culturais e urbanas 

que possuem um enorme impacto na cidade, o que se afasta completamente dos 

princípios comerciais sobre os quais a arquitetura da cidade se tem desenvolvido. 

Exemplos como o do Katerholzig ou do Bar25,  são, ainda hoje, expressões destas 

formas mais livres de  ocupação  dos terrenos do núcleo Histórico, constituindo 

iniciativas de baixo custo e recursos  limitados, mas que obtiveram um grande 

apoio e procura da população. 

Também a intervenção da autoria do escritório Berlinense, Urban Catalyst, 

ao longo das margens do  Spree, trouxe uma nova perspetiva sobre  os  espaços 

devolutos. O  Estado  de  Berlim,  encomendou  em  2004,  a  este  escritório,  um 

91 OSWALT, Philipp, and Arbeitsgruppe Automatischer Urbanismus (Berlin, Germany).  Berlin: Stadt  
Ohne Form: Strategien Einer Anderen Architektur. Munchen ; New York: Prestel, 2000. Pág. 62

92 TRIENAL  DE  ARQUITECTURA  LISBOA,  Mateus,  Jose.  Vazios  urbanos  =  Urban  voids.  Portugal: 
Caleidoscopio, 2007.

Imagem 76: Katerholzig Club Imagem 75: Bar25
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estudo sobre os usos temporários que até então se tinham verificado no núcleo 

histórico da cidade:

“Be it post-war allotments in the Tiergarten city park, the “Poles’ Market”  

on Potsdamer Platz or the distinctive informal club scene of the 90s, the history of  

Berlin,  more  than  that  of  any  other  German  city,  has  and  continues  to  be  

characterized by temporary uses of improvised spaces.”93 

Esta  pesquisa  focou-se  na  tentativa  de  verificação  da  forma  como os 

usuários podem ser conscientemente colocados em espaços e de que  maneira 

contribuem  para  o  desenvolvimento  dos  mesmos  – quase  como  agentes  de 

revitalização. Foi realizado um simpósio com representantes da administração da 

cidade, de agências imobiliárias e das comunidades relacionadas com a ocupação 

de  vários terrenos,  seguido  de uma  exposição  com  o  título “os  pioneiros  

espaciais”. No decorrer do  estudo, cerca de cem tipologias diferentes de usos 

temporários foram mapeadas  e foram criados  modelos  que  demonstravam o 

potencial  de  utilização  temporária  para  o  desenvolvimento  urbano, 

estabelecendo-se diretrizes de ação para as comunidades.

Outro  tipo  de  proposta desenvolvida no  núcleo  histórico  de  Berlim  e 

apoiada pelo Estado, foi a da criação de habitação baseada em experiências de 

auto-ajuda  e  auto-construção,  apoiadas  pelo desenvolvimento  de  associações 

independentes dos atores políticos, tais como a SPI, a Wohnstatt e a L.I.S.T. Estas 

associações  dedicavam-se  à  procura  de  soluções para  problemas críticos  em 

termos de política da habitação (problemas de Squats, problemas de emprego e 

criação de modelos cooperativos). 

Este tipo de projetos de auto-ajuda, direcionado  para jovens  obteve um 

impacto particular. No distrito de Friedrichshain, duas associações responsáveis, a 

Jugendwohnen im Kiez a oeste e a neues Wohnen im Kiez a este, coligaram-se nos 

anos oitenta para produzir um projeto conjunto, coordenado pela  STATTBAU94, 

instituição do Estado. 

93 URBAN  CATALYST.  “Space  Pionneers  Berlin,”  2005.  http://www.urbancatalyst-
studio.de/en/projects/project-site/space_pioneers_berlin.html.

94 GOLLNOW-GILLMANN, Barbara.  Urban Renewal Berlin, Experience Examples Prospects.  Berlim: 
Berlin Senat Lebenswert wohnen, 1991. Pág. 161
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Jovens, sem trabalho ou qualificações, recebiam formação na disciplina de 

Construção  enquanto  executavam o  restauro  de  edifícios  onde  depois  iriam 

habitar.  Os  fundos  para  estas  operações provinham do programa  25  milhões  

Mark,  que  providenciava os  professores  e  o  estágio.  Após  esta  iniciativa,  os 

jovens  acabaram  por formar uma  associação  independente,  que  se  focava 

exclusivamente em projetos de reabilitação social em áreas delicadas da cidade95. 

Auto-ajuda e organização independente, tornaram-se palavras chave no 

contexto das mudanças políticas. A complexidade dos distritos antigos, com uma 

variedade  enorme  de  usos  integrados  e a  escala  humana  do  espaço  urbano 

imposta  pelo  final  do  séc.  XIX,  com  os  seus  nichos  e  esquinas,  mostravam 

possibilidades de adaptação para novos modelos sociais. 

Das premissas que caracterizaram o sucesso destas ações destacam-se:

e) não  existe  nenhuma  outra  área  em  que  os  objetivos  políticos 

tenham sido tão bem compreendidos e implementados;

f) não há nenhuma outra área onde tenha sido atingida tão notória 

qualidade com tão modestos recursos e pequenos subsídios públicos;

g) as rendas e custos para os envolvidos eram mais favoráveis às suas 

condições sociais;

h) em  nenhum  outro  projeto  os  residentes  estiveram  tão 

entusiasticamente  envolvidos,  nem  mesmo  nas  questões  de  métodos  mais 

experimentais de reconstrução, como a construção ecológica;

O conceito de auto-ajuda foi tanto um caminho como um destino para os 

novos movimentos sociais dos anos noventa, ajudando a controlar igualmente os 

movimentos  de squatting,  ganhando  assim  um poder  específico  no  processo 

administrativo da reconstrução da cidade.

Tendo  em  conta  estas experiências  formais e  informais  que  se 

desenvolveram em Berlim, torna-se evidente que a mistura entre densidade e 

espaços “vazios” define a cidade moderna e deve ser contemplada na definição 

das estratégias urbanas atuais. 

95 GOLLNOW-GILLMANN, Barbara.  Urban Renewal Berlin, Experience Examples Prospects.  Berlim: 
Berlin Senat Lebenswert wohnen, 1991. Pág. 155 
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3. contraproposta: do 

direito à cidade

Imagem 77: Holzmarkt, uso temporário



nas margens da indefinição 98

3.1 – gemeinschaft: o poder do ofício do arquiteto

As dinâmicas que  têm vindo a caracterizar a proliferação de associações 

de arquitetos em Berlim e a forma como o papel do arquiteto tem vindo a evoluir 

face  ao projeto da cidade,  enquadram-se em ações  mais  ativas  na defesa do 

direito de pensar e construir a cidade.

A ideia do direito à cidade não emerge dos livros ou das utopias, mas sim 

das ruas e realidades da cidade e dos seus habitantes. Henri Lefebvre é um dos 

primeiros  a definir esta ideia com os seus estudos96,  apoiando estratégias mais 

eficazes desenvolvidas por  iniciativas  de  arquitetos  desde  então.  Ao  criar o 

conceito  de heterotopia97, segundo o qual o espaço social poderá basear-se na 

possibilidade de fazer acontecer “algo diferente”,  a necessidade de criar espaço 

para  o  inconsciente,  espaços  culturais,  praças,  ou  espaços  devolutos  livres, 

explicou também a semente dos movimentos  revolucionários,  que surgem da 

reivindicação deste tipo de espaços pelos habitantes da cidade. 

Lefebvre  explica  que  é  possível constatar  que  estes movimentos 

revolucionários assumem  quase  sempre  uma  dimensão  urbana,  e  é  nesta 

dimensão que se encontra a resposta para um melhor exercício da democracia. 

Diz ainda que apenas quando for  entendido que aqueles que mantêm a vida 

urbana  tem  o  direito  àquilo  que  produziram  e  a  participar  ativamente  na 

construção da cidade, chegaremos a uma política com sentido. 

A cidade é onde todo o tipo de classes de pessoas se encontram para 

produzir algo comum, o denominado “bem comum”.98 A perda do “bem comum”, 

reflete os impactos das privatizações, controlo espacial, vigilância e a inibição da 

construção de novas formas de relações sociais (novos valores comuns) dentro 

de um processo urbano influenciado, senão dominado, pelos interesses da classe 

capitalista. 

96 LEFEBVRE, Henri. Writings on Cities. Cambridge, Mass, USA: Blackwell Publishers, 1996.
97 HARVEY, David. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution, 2013. Pág. 17
98 Ibidem. Pág. 67
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Esta ideia de “metropolis as a factory for the production of the common”99 

de Hardt e Negri e a teoria desenvolvida por Geddes, na qual homens e mulheres 

podem fazer as suas próprias cidades100 estão na génese de várias propostas de 

arquitetos que assumiram mais ativamente o poder e a responsabilidade sobre a 

evolução das cidades. 

Em 1928,  Mies  Van der  Rohe manifestou uma vontade de organizar a 

cidade de Berlim, e voltou mais tarde a fazê-lo, através da participação em vários 

99 Ibidem.
100 HALL,  Peter.  Cities of  Tomorrow:  An Intellectual  History of  Urban Planning and Design in  the  

Twentieth Century. 3rd ed. Oxford, UK ; Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002.

Imagem 78: Maqueta pública da cidade, 1956 Imagem 79: Projeto Hansaviertel, 1956

Ilustração 80: Alexander Platz, Mies Van der Rohe 1928
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concursos, na sua proposta para uma nova formalização da Praça Alexander Platz. 

A  proposta  caracteriza-se  pela  não  definição  da  praça  de  desenho  circular, 

optando por implantar os edifícios, anulando a ideia de centro. Nesta proposta, 

Mies demonstra uma visão sobre  a imagem do centro  de poder  de Berlim e a 

necessidade pessoal de e manter a continuidade da cidade com o passado,  não 

se cingindo a limites impostos pelas regras do concurso, pelo que a proposta não 

foi considerada. 

Um dos exemplos mais conhecidos desta autonomia e iniciativa é a obra de 

Le Corbusier, particularmente dos seus estudos sobre novos modelos de cidades 

que  partem  da  responsabilidade  perante  a  qualidade  da  vida  humana  e  da 

vontade intrínseca do arquiteto de organizar o espaço, preconizada numa utopia 

social. A sua proposta para Berlim, em 1956, de forma a solucionar a procura de 

habitação  de  baixo  custo  do  pós-guerra,  deu  origem  à  construção  de  uma 

unidade de habitação no distrito de  Charlottenburg.  Nesse projeto, o processo 

mostrou-se contrário à norma, no sentido em que os planos do edifício foram 

primeiro concluídos, e só depois foi encontrado o lugar de implantação.

Imagem 81: Unidade de Habitação, Charlottenburg, Le Corbusier
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Após  esta  proposta,  e no  seguimento  de  um  concurso  público 

internacional  realizado  no  ano  1957  para  o  qual  foi  convidado,  denominado 

Berlin Haupstadt101 (Berlim Capital)  com o objetivo de reabilitar a cidade antiga 

destruída na 2ª Guerra Mundial,  a sua proposta  viria a focar-se  no reforço da 

união entre os sectores Ocidental e Oriental (imagem 82). 

101 DOPPELTES  BUERO.  “Doppeltes  Berlin,”  2012.  http://www.doppeltes-
berlin.de/schlagworte/wettbewerb_hauptstadt_berlin_1957_1958.

Imagem 82: Hauptstadt, Le Corbusier

Imagem 83: Hauptsatd, Smithons
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Também os Smithsons propuseram uma solução102 inovadora para Berlim, 

baseada em conceitos de mobilidade e de novas infraestruturas, com a intenção 

de  criar  uma rede  de  comunicação  entre  os  vários  pontos  da  cidade  antiga, 

separando o trânsito automóvel da circulação pedestre através de uma série de 

circuitos  e  plataformas  que  “sobrevoariam”  a  cidade.  Esta  nova  geometria 

respeitava a pré-existência, mas ao mesmo tempo abria a possibilidade de novas 

trocas e movimentos que preconizavam a cidade moderna. 

co-housing (grupos de habitação)

Os modelos cooperativos – co-housing – que viriam a surgir mais tarde em 

Berlim, no ano de 1998 (à semelhança de outras cidades),  tendo a sua primeira 

expressão em projetos sociais  organizados por grupos de habitação com vista a 

providenciar  arrendamentos de  baixo  custo  para  as  classes  sociais  mais 

desfavorecidas.

Este  tipo  de  modelo  cooperativo  teve  a  sua  origem  na  Dinamarca,  na 

102 SMITHSON, Alison and Peter.  From the House of the Future to a House of Today. Edited by Dirk 
van den Heuvel, Max Risselada, Beatriz Colomina, Alison Margaret Smithson, and Peter Smithson.  
Rotterdam: 010 Pub, 2004.

Imagem 84: Hauptsadt, Smithons
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década  de  60,  envolvendo  grupos  de  famílias  insatisfeitas  com  a  vida 

despersonalizada na cidade,  conceito que foi depois  reutilizado na América do 

Norte, e aprofundado pelos arquitetos Kathryn McCamant e Charles Durrett.103 

Entre as premissas que caracterizam a ação das associações de habitação 

estão:

a) princípio  da  participação  –  as  comunidades  de  Cohousing são 

formadas,  planeadas  e  desenvolvidas  com o  envolvimento activo  dos  futuros 

moradores;

b) comunidade Intencional – como um dos vários fatores para criar 

uma consciência de comunidade forte, a arquitetura é projetada para ensinar e 

promover o máximo de contactos sociais;

c) grandes instalações compartilhadas – espaços que complementam 

as unidades residenciais individuais, em termos sociais. Os projetos devem incluir  

pelo menos um edifício comum com uma cozinha e sala de jantar comunal, bem 

como infraesturutas (máquinas de lavar e secar roupa, infantários, salas de  estar, 

entre outros);

d) estrutura  não-hierárquica:  os  moradores  assumem  posições  de 

responsabilidade na comunidade e as decisões são tomadas por todos;

Exemplo  da  aplicação  destas  premissas é  o  projeto  da  Bethanien  Haus  

Bethesda no distrito de Kreuzberg em Berlim, uma associação dedicada ao apoio 

à  terceira idade,  que criou apartamentos partilhados de forma a fomentar  as 

relações de convivência e inter-ajuda entre idosos e famílias jovens. 

baugemeinschaften (grupos de construção)

Ao  contrário  do  processo  usual,  de  grande  complexidade,  que  se 

desenvolve na participação entre investidores e construtores e que parte de uma 

vontade  comercial,  sendo  mais  tarde  os  lucros  obtidos  pela  venda  ou 

103 MCCAMANT,  Kathryn.  Cohousing:  A  Contemporary  Approach  to  Housing  Ourselves.  2nd  ed. 
Berkeley, Calif: Ten Speed Press, 1994. Pág. 38 
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arrendamento dos espaços aos usufruidores, o modelo do  Baugemeinschaften 

preconiza a criação de uma rede de conexão direta entre quem projeta/constrói e 

quem usufrui.  Este último assume, na maioria dos casos, o papel de investidor. 

Esta ideia teve origem no interesse dos construtores  na utilização pessoal dos 

espaços construídos. 

Exemplo  deste  modelo,  é  o  Wohnetagen  Steinstr.  Berlin,  no  distrito  de 

Mitte  (Centro),  projeto  de  habitação  da  autoria  dos  arquitetos Caparneto  

Schoeningh Architekten,  e  no qual se localizam atualmente os espaços do seu 

escritório, bem como a sua habitação pessoal. O projeto ocupa uma área total de 

3.120  metros  quadrados  e  possui  22  fogos.  Constitui  a  primeira  proposta 

realizada  em  Berlim,  criada  a  partir  do  modelo  de  Baugruppe, no  qual  se 

verificaram diversas dificuldades a nível da procura e organização dos habitantes 

na participação do projeto.  

Neste  processo  são  normalmente  promovidas,  no  caso  da  habitação, 

associações de moradores mais ativas no planeamento o que fomenta por sua 

vez  a  fortificação  das  relações  de  vizinhança,  e  uma maior  identificação  dos 

moradores com o projeto final104.  

É criada também a possibilidade  de maior autonomia arquitetónica, no 

desenho  de  espaços  públicos,  e  uma  maior  liberdade  na  experimentação  de 

novas tipologias. Exemplo disto é o sistema cooperativo desenvolvido no projeto 

104 CARPANETO,  Silvia.  “Carpaneto  Schoeningh  Architekten,”  2014. 
http://www.carpanetoschoeningh.de/.

Imagem 85: Selfmade City, NBBA
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Holzmarkt,  um modelo de  Genossenschafltiche Baugemeinschaften que  nasce 

antes  de  mais  da  necessidade  de  dar  reposta  à  reivindicação  da  população, 

através de princípios de auto-construção de forma a garantir custos mais baixos 

para a comunidade. 

Outro exemplo é o da  associação de arquitetos  em  Berlim  o  NBBA,  um 

modelo de Architekten Baugemeinschaften que difere do aplicado no Holzmarkt 

e  da  organização  em  Ordens,  sendo fruto  do  interesse  dos  arquitetos  numa 

participação mais ativa no desenho da cidade,  tendo estes a responsabilidade 

acrescida de  procurar  e  identificar  os problemas  da  cidade e espaços  para 

intervir. Esta associação tem vindo a contribuir para o conceito de self-made city,  

pelo  que  os  inúmeros  projetos  da  autoria  de  escritórios  integrantes  estão 

organizados num livro editado recentemente105. 

É  também  da sua responsabilidade, a comunicação com as comunidades 

interessadas no projeto e a organização e discussão entre estas e as parcerias de 

apoio à construção,  como  as que se poderão estabelecer com profissionais da 

área do direito e da construção civil. 

Aqui  o  conceito  do  projeto  fica  a  cargo  dos  arquitetos,  mas  deve  ser 

garantida  a  participação  dos  futuros  usufruidores  oferecendo-se  o  poder  de 

decisão sobre os programas e os materiais a serem utilizados. Esta relação directa 

entre arquitetos e usufruidores resulta igualmente em custos financeiros mais 

sustentáveis e em intervenções com maior sentido ético. 

projeto spreefeld berlin106

Um exemplo  deste  tipo  de processo  é  o  do  Spreefeld,  projeto  no  qual 

participaram  três  escritórios  de  arquitetura  diferentes,  em  conjunto  com  um 

grupo de investidores/habitantes selecionados por princípios de proximidade e 

conhecimento prévio.  Este tipo de seleção veio garantir  valores de vizinhança 

105 NBBA.  Selfmade City.  Berlin: Self-Initiated Urban Living and Architectural  Interventions.  Berlin: 
Jovis Verlag, 2013.

106 CARPANETO,  Silvia.  “Carpaneto  Schoeningh  Architekten,”  2014.  
http://www.carpanetoschoeningh.de/.
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mais  fortes  e  uma  maior  motivação  para  a  participação  nos  processos  de 

desenvolvimento conjuntos, alcançando-se assim uma agilização dos mesmos. 

O projeto  Spreefeld  apresenta-se como um conjunto de três edifícios de 

habitação,  sendo que os espaços  ao  nível do rés-do-chão  possuem um caráter 

coletivo. Implanta-se  no  terreno  junto  à  rua  Kopenicker  Strasse,  adjacente  à 

fábrica Eisfabrik, de forma a garantir espaços de  uso público junto ao rio. Para 

este  efeito,  são  projetados programas  de  apoio  ao  projeto,  tais  como  a 

construção  de  um  infantário,  de  um  café/espaço  de  eventos  cooperativo 

(administrado pelo grupo de habitantes) bem como uma oficina de design e arte. 

As  tipologias de habitação implementadas  procuram a criação de novas 

relações entre as várias faixas etárias e entre usufruidores de condições sociais 

distintas, pelo que são criados apartamentos partilhados, com vista a acolher, por 

exemplo, grandes e pequenas famílias (de dois elementos), idosos, e jovens pais, 

fomentando assim a entreajuda. 

O modelo urbano definido por este projeto, privilegia os espaços coletivos 

de uso público, focando-se em refazer o percurso ribeirinho que se relaciona com 

excertos pré-existentes ao longo da margem sul do rio Spree. 

Imagem 86: Projeto Spreefeld, 2014, BAR|FAT KOEHL|carpaneto Architekten
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3.2 –  conceito e processo coletivo - holzmarkt

“No passado,  a  arquitetura  tornou-se um problema em vez  de solução.  

Agora pretende-se que volte a ser solução”.107 

O  presente  caso  de  estudo  representa  mais  do  que  uma  solução 

arquitectónica.  Nesse sentido,  interessa  destacar  o  modo como se  originou  a 

solução social composta pelo Holzmarkt,  que se mostra contrário  às propostas 

que têm vindo a ser desenvolvidas pelo programa Mediaspree.  Mais do que a 

formalização e pormenor a que se pode chegar no projeto, importa aqui estudar 

o processo e os métodos utilizados na condução do projecto.

Um  claro  exemplo  deste  tipo  de  processo,  agregador  e  aberto  à 

participação  pública  foi o  das  Operações SAAL108,  no  Porto,  no  qual a 

arquitectura, o planeamento urbano e o conhecimento técnico se colocaram ao 

serviço das populações e da sua luta pela transformação de realidades sociais, 

com  vista a  alcançar  o bem  estar  colectivo  e  individual  (estas  ações  foram 

também relacionadas e influenciadas pelos textos de Henri Lefebvre na defesa do 

direito à cidade109). 

Associada a estas operações esteve sempre a participação popular coletiva, 

com destaque para a importância das cooperativas de habitação que agruparam 

os moradores dos bairros degradados e das “ilhas110”no Porto, o  estabelece um 

paralelo  com  o tipo  de  associação  que  deu  origem  ao  projeto  que  se  irá 

apresentar.

107 BAÍA,  Pedro.  Berlim:  reconstruçao  critica.  [Lisbon,  Portugal]:  Circo  de  Ideias,  2008. cit. 
CONFURIUS, Gerrit. Pág. 140

108 As  conhecidas  operações SAAL  (Serviço Ambulatório de Apoio Local) foram durante um curto 
período  após  o  25  de  Abril  de  74,  uma  intensa  experiência  de  democracia  e  intervenção 
participativas no domínio da  habitação social. Ainda hoje continua a constituir uma referência 
para os Estudos Urbanos, pela forma como envolveu arquitectos, engenheiros, juristas, geógrafos, 
sociólogos e, sobretudo, os próprios moradores de bairros degradados, num esforço associativo 
para lutar por uma habitação condigna.

109 LEFEBVRE, Henri. Writings on Cities. Cambridge, Mass, USA: Blackwell Publishers, 1996.
110 As ilhas são um  tipo de bairro industrial muito denso e pobre que surgiu na cidade do  Porto, 

como resultado do aumento exponencial da população no centro da cidade.
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contexto spree urban

O spree urban, pertencente ao Programa Mediaspree, foi um dos primeiros 

projetos propostos para o terreno do atual Holzmarkt. Consistia num plano para 

um conjunto  de  edifícios a  ser  construído em duas  propriedades  adjacentes, 

localizadas na rua  Holzmarktstrasse, junto à estação de metro de superfície  S-

Bahn, no distrito de Friedrichshain. (as duas propridades estão separadas apenas 

pela estrutura do viaduto pertencente ao metro).

Os terrenos no lado Oeste e Este da linha de metro, foram adquiridos, em 

2004,  pela  empresa  SpreeUrban-Entwicklingsgesellchaft  mbH  &  Co,  com  o 

propósito de exploração comercial (arrendamento a outras empresas). 

Nessa altura foi aberta um  concurso internacional, no qual o projeto do 

escritório  de  arquitetura  Staab  Architekten  GvAmbh foi  selecionado 

posteriormente, em 2006. 

Imagem 87: Spree Urban - Proposta do escritório Staab Architekten
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A proposta consistia na construção de edifícios com altura de 43 metros, 

bem  como  na  de  uma torre  de  82  metros  destinada  a  escritórios,  serviços 

alimentares e um hotel.  Complementarmente, vinte por cento da área na parte 

Sul do terreno seria reservada exclusivamente para habitação111.

Ficaria  igualmente  acordada  uma  distância  de  dez  metros  entre  as 

intervenções e o rio Spree, de forma a libertar uma faixa de espaço para a criação 

de um percurso público. Também o acesso público ao rio Spree seria  integrado 

nas premissas do projeto, através de aberturas pontuais deste a rua principal 

(Holzmarktstrasse). 

O  projeto Bar25,  reconhecido  internacionalmente  na  cena  da  música 

techno, ocupou parte desta área até 2010.  Apesar de não ser o proprietário do 

terreno, tratava-se de uma iniciativa espontânea com vista à promoção cultural e 

experimentação de programas alternativos focados principalmente na música. 

Este projecto, muito apoiado pela comunidade, despoletou, através de uma 

reacção colectiva contrária ao seu encerramento, as condições para impedir a 

concretização dos planos do Spree Urban, formando-se a cooperativa Holzmarkt  

que acabou, mais tarde, em 2012 por adquirir os direitos sobre os terrenos112.

proposta holzmarkt25

111 LOY,  Thomas.  “Mediaspree-Quartier  BSR-Aufsichtsrat  Genehmigt  Holzmarkt-Verkauf.” 
Tagesspiegel Berlin, October 18, 2012.

112 LEBER,  Sebastian.  “Bar25  Gewinnt  Grundstuek.”  Der  Tagesspiegel.  October  14,  2012. 
http://www.tagesspiegel.de/berlin/bar-25-gewinnt-grundstueckstreit-im-grossen-strom-der-
sympathie/7251666.html.

Imagem 88: Pré-existência
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O projeto Holzmarkt25 não é o resultado de uma encomenda do Estado ou 

de  uma  empresa  privada,  mas  de  uma  ideia  desenvolvida em modelo  de 

cooperativa, comprometido com princípios e atividades económicas sustentáveis 

e  democráticas.  Esta  cooperativa  foi fundada  em  2006, pelos  iniciadores  do 

projeto Holzmarkt, que tem como representante Christoph Klenzendorf, homem 

responsável  também pela criação dos  Clubes  Bar25 e  Kater Holzig, de grande 

impacto na cidade de Berlim113,  e  desenvolvida pelos escritórios de arquitetura 

carpaneto architekten, Hütten & Paläste Architekten e urban affairs, em parceria 

com a fundação Suíça Abendbrot114, proprietária do terreno. A partir deste grupo, 

organizou-se  um  modelo  de  Genossenschaftliche  Baugemeinschaften115 - 

cooperativa de construção.

A principal premissa desta cooperativa é o apoio à liberdade criativa, pelo 

que oferece tanto aos  cidadãos interessados como às  instituições  de apoio a 

oportunidade de participação e decisão sobre o projeto.  A cooperativa assume 

responsabilidade  pelo  arrendamento  dos  espaços  e  pela correta  escolha  de 

mistura de usos,  bem como pela  recusa  de grandes empresas  ou  cadeias  de 

restauração no projeto. 

113 MOHR,  Carline.  “Projekt  ‘Holzmarkt’  -  Die  Große Freiheit  an  Der  Spree.”  Jornal.  Morgenpost  
Online, March 10, 2013. http://www.morgenpost.de/berlin/article114296121/Projekt-Holzmarkt-
Die-grosse-Freiheit-an-der-Spree.html.

114 Fundação  de  fundos  sustentáveis  para  o  igual  tratamento  entre  homens  e  mulheres  e  a 
participação democrática no investimento financeiro com critérios éticos. Com origem em 1985, a 
fundação tem vindo a fazer investimentos  na área imobiliária, energias renováveis e em ações, 
que respeitem rigorosamente condições de sustentabilidade.

115 Modelo que reúne as várias associações e fundações e é responsável pela defesa de princípios  
sociais e dos direitos da comunidade, bem como pelas relações de comunicação entre os vários  
envolvidos. 

Ilustração 89: Projeto Holzmarkt, vista para este
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Em  colaboração  com  a  associação  Mörchenpark,  que  representa  os 

interesses  dos  cidadãos  de  Berlim  (votantes  do  referendo),  este  grupo 

compromete-se a assegurar permanentemente o caráter público da marginal do 

rio,  e  albergar  projetos  abertos  à  comunidade  ou  sugeridos  pela  mesma, 

relacionados  com  a  educação  ambiental,  formas  sustentáveis  de  agricultura 

(apicultura, permacultura, entre outros) ou exposições ao ar livre, tendo sempre 

presente a ideia de promover o “bem comum”. 

Após  o  referendo público  de 2008 contra  o  Mediaspree,  este  grupo de 

arquitetos  e  ativistas  culturais  procurou  desenvolver o  projeto  Holzmarkt 

respeitando as reivindicações feitas pelos cidadãos, pelo que o compromisso com 

a manutenção de espaço público coletivo é o tema central do projeto. 

Neste seguimento, foi definido desde o início um sistema de espaços,  no 

qual  em  conjunto  com  o  programa  do  Mörchenpark116 se  privilegiam  áreas 

ligadas,  visual  e  fisicamente ao rio,  de  forma a definir  um parque público.  O 

conjunto  de edifícios  a  ser  implantado, fará  frente  com a  rua,  desenhando-a 

através  de  uma  estrutura  quase  transparente  e  fragmentada,  criando 

interrupções e vazios na volumetria, de modo a convidar  a população a entrar 

livremente no quarteirão.

De forma a  desenvolver relações mais fortes com a envolvente, o projeto 

definiu a abertura da arcaria estrutural  de suporte à linha do S-Bahn (metro de 

superfície) que  atravessa  o  terreno  (estrutura  que  se  apresenta  atualmente 

fechada)  o  que também cria  novas possibilidades de atravessamento e  novos 

eixos visuais a partir  da rua principal,  relacionados com o rio, ancorando esta 

116 Associação  sem  fins  lucrativos  que  é  constituída  por  cidadãos, jardineiros  e  agricultores 
profissionais  / amadores que ensinam outros a plantar. 

Imagem 90: Projeto Holzmarkt
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parte da marginal no sistema urbano, através de um programa cultural.117

Volker Bartsch, escultor e pintor Alemão diz-nos:

“Nothing  is  more  lethal  for  art  than  rigid  schemes,  narrow-minded  

prejudices  and  the  desperate  search  for  confortable  solutions.  And  nothing  

strengthens it more than a solid combination of creativity, passion, bravery and  

tolerance and the interation with like-minded people. The Holzmarkt is the best  

base to become a highly productive cultural plattform”.

Isto relaciona-se com os pensamentos expressos por Oswald no seu livro 

“Stadt Ohne Form”, sobre a nova cultura da arte e da música – clubkultur –  que 

nasce da tradição da reivindicação de espaços controlados ou livres, assim como 

da procura da adaptabilidade dos mesmos. 

O conceito do Club passa simultaneamente pela designação de espaço para 

concertos, galerias, cafés ou bares, e relaciona-se com o conceito de colagem na 

adaptação de  vários usos –  a habitação dá lugar a bares,  os supermercados a 

galerias  de  arte,  fábricas  são  centros  culturais  e  piscinas  transformam-se  em 

discotecas.  O  Club é,  antes  de  mais  infraestrutura:  o  seu  interior  é  reciclado 

promovendo também a mistura social, a cultura nómada e temporária, premissas 

para um tipo de arquitetura mais adaptável. Estas ideias aplicam-se ao projeto no 

sentido  em  que  foram  definidas  para  o  terreno  várias  áreas  distintas  que 

albergam usos e tipologias igualmente diversas.

117 CARPANETO,  Silvia,  SCHÖNINGH,  Christoph,  informações  baseadas  na  memória  descritiva  do 
projeto presente no arquivo do escritório. Berlim: 2013. 
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Uma das mais importantes estruturas é uma área designada por Villa (vila), 

no  centro  do  terreno,  que  se  desenvolve  em  pequena  escala  e  procura  a 

diversidade e a  constante  transformação e  adaptabilidade,  permitindo espaço 

para a habitação, o trabalho e o lazer. As suas unidades espaciais serão alugadas 

temporariamente pela cooperativa de forma a permitir uma constante energia de 

renovação.  Os  jovens,  as  pequenas  empresas  e  os  artistas  terão  aqui  uma 

oportunidade  para  usar  os espaços com  rendas  de  baixo  custo.  A  par  disto 

existirão espaços para restauração e pequenas indústrias criativas.

A  formalização  da  Vila  assenta  num  conjunto  de  cinco  edifícios 

permanentes,  denominados Halls,  que  representarão  a  estrutura  nuclear  da 

mesma,  e  que  definirão  as  entradas  no  quarteirão,  criando  uma  relação  de 

paralelismo com o alinhamento da rua  principal.  A definição da legibilidade  do 

projeto em relação à envolvente, e, ao mesmo tempo, a criação de uma barreira 

sonora em relação à linha do metro e ao tráfego  automóvel irão também ser 

asseguradas por estes edifícios. 

Os materiais utilizados na sua construção serão de baixo custo e de rápida 

Ilustração 92: Projeto Holzmarkt, Halls
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montagem, tais como estruturas de metal e madeira pré-fabricadas. As funções 

aqui albergadas serão as de armazenamento, infraestruturas relacionadas com as 

águas,  aquecimento  e  eletricidade,  e  espaços  comuns  para  diversos  fins: 

assembleias, eventos, mercados, entre outros. 

O conceito  central do projeto assenta na relação entre estes  Halls e  as 

Hütten (em tradução direta, as cabanas),  relação que permitirá o crescimento e 

transformação  da Vila,  dependendo  da  necessidade  ou  do  nível  de 

desenvolvimento. 

As cabanas irão contrastar com os edifícios permanentes pela sua pequena 

escala, e variedade de materiais. Serão construídas e planeadas em conjunto com 

os próprios inquilinos segundo o princípio de arquitetura de  self-made,  o que 

trará  ao  projeto  formas  características  e  uma  fachada  em  constante 

transformação. 

As Hütten  responderão  a princípios  de flexibilidade,  pelo  que poderão 

possuir mais que um piso, ser construídas isoladamente ou em grupo e, à frente, 

de forma adjacente ou sobre as  Halls. Salvaguarda-se  contudo que, a qualquer 

Imagem 93: Projeto Holzmarkt, Isometria  Hütten
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momento, poderão ser desmontadas e substituídas.118

Do projeto, consta igualmente um edifício para uma discoteca  e sala de 

espetáculos na parte mais oeste do terreno, construído em betão aparente. A sua 

implantação adjacente ao  histórico e protegido  viaduto do metro  S-Bahn,  com 

espaços  que se  abrem para o  mesmo,  permitirá criar um bar  de whisky que 

poderá funcionar  de  forma  independente  das  restantes  áreas,  abrindo-se 

exclusivamente para uma entrada através do viaduto. 

Este  edifício  terá  uma  fachada  intensamente  rasgada  por  aberturas  e 

varandas de forma a criar relações visuais e de proximidade entre o interior e o 

rio e a cobertura será praticável, dando apoio ao bar que se instalará no último 

piso.  Será  o  lar  permanente  do  renovado  Kater  Holzig,  Club considerado 

concetualmente como antecessor do Holzmarkt, na margem oposta do rio.

 No  lado  oeste  da  linha  do  metro S-Bahn  irá  ser  instalado o chamado 

Eckwerk (Quateirão de  Trabalho),  no  qual  se  irão  organizar,  num  só  edifício, 

espaços para start-ups e residências para estudantes. 

Berlim é a maior cidade académica Alemã, pelo que a procura de habitação 

para  os  estudantes  é  uma  constante. O  edifício  irá  também providenciar 

instalações para investigação e produções  inovadoras, nas quais os estudantes 

118 HOLZMARKT eG. “Holzmarkt25,” 2013. http://www.holzmarkt.com/.

Imagem 94: Projeto Holzmarkt, espaços públicos
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poderão participar ativamente, com alojamento garantido no mesmo edifício.  

“Berlin has one of the most vibrant startup communities I've seen. I'm excited to  

see Holzmarkt help to unfold Berlin's full potential.” Jawed Karim, fundador do  

Youtube e parceiro da iniciativa Youniversity Ventures.”119 

O conceito deste edifício  foca-se no tema da sustentabilidade, pelo que a 

sua formalização se define rigorosamente através de medidas que asseguram a 

eficiência  energética  e  a  procura  de  um equilíbrio  ambiental  positivo.  Para  o 

efeito,  3.000  metros  quadrados  da  cobertura  do  edifício  serão usados para 

agricultura urbana, e as seguintes medidas serão colocadas em prática: 

a) produção de comida com culturas aquapónicas; 

b) uso do aquecimento desperdiçado dos edifícios para as estufas; 

c) ventilação natural através das estufas para o os edifícios; 

d) integração de painéis solares e fotovoltaicos; 

Mimetizando um quarteirão típico de Berlim, com vários pátios interiores e 

passagens públicas, espaços para lojas e espaços interiores comuns ao nível do 

rés-do-chão,  o edifício  será desenvolvido em dois  níveis principais, com cinco 

119 GENOSSENCHAFT URBAN KREATIVITAET. Holzmarkt25. Berlim, 2013.

Imagem 95: Eckwerk, carpaneto architekten
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pisos cada, correspondendo nos cinco primeiros, ao centro de inovação e start-

ups, e nos seguintes, à residência de estudantes organizada segundo uma lógica 

de vários apartamentos partilhados. 

Os materiais a usar nesta construção serão escolhidos dentro do tema da 

sustentabilidade  e  flexibilidade,  dando-se  preferência  a  experiências  com 

materiais reciclados e amigos do ambiente. 

Em termos de áreas totais, de usos e de qualidades este projeto organiza-se 

da seguinte forma120:

a) 7.000 metros quadrados de parque público / semi-público 

b) 200 postos de trabalho (pelo menos)

c) 350 euros de renda média dos apartamentos

d) 3.000 metros quadrados de agricultura urbana profissional 

O projeto oferecerá ainda à cidade, valores adicionais que não podem ser 

gerados  com  dinheiro,  pelo  que  a  cooperativa  estará  a  sacrificar  lucros  que 

poderiam  ser  gerados  pelos  processos  de  especulação,  de  forma  a  garantir 

actividades económicas responsáveis perante os cidadãos e a cidade. 

120 HOLZMARKT eG. “Holzmarkt25,” 2013. http://www.holzmarkt.com/.

Imagem 96: Planeamento faseado
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O planeamento faseado, mantendo as atividades culturais durante as várias 

fases de construção, demonstra uma flexibilidade do processo de projeto que se 

torna aberto e mutável  a longo prazo,  sendo identificados quatro momentos, 

desde a construção da Villa e utilização temporária dos restantes espaços, até à 

sua finalização, correspondendo o último momento ao da conclusão do Club e do 

Eckwerk (quarteirão de trabalho).

“O  Holzmarkt  é  um  modelo  de  Berlim”121.  Funciona  com  as  mesmas 

qualidades pelas quais a cidade se destaca, no que toca à apropriação das ações 

informais  que  têm  construído  a  cidade, e  resume  em  si  as  intenções  do 

planeamento  IBA2020122,  entre  as  quais  o  desenvolvimento  de  respostas  ao 

aumento de estudantes e jovens na cidade, a revitalização do núcleo histórico 

através  de  atividades  temporárias e  a  procura  de  uma  arquitetura  ligada  a 

princípios ecológicos. 

Tendo sido introduzido pelo Departamento do Desenvolvimento Urbano do 

Senado em resposta  às  medidas  de  austeridade,  foi  sugerida  a  realização do 

IBA2020  que  se  apresenta  como  uma  forma  de  recolher  e  estudar  modelos 

urbanos  alternativos,  dando  especial  atenção  a  temas  como  o  aumento  da 

procura de habitação e as  alterações climáticas  de forma a fazer uma gestão 

sustentável dos espaços devolutos que restam na cidade. 

“Land is a non renewable resource. A careful handling of the urban area is  

therefore inevitable. This means: the many small free corners and vacant gaps in  

the city  form together  an enormous potential  for  the implementation of  new  

ideas for learning processes and neighborly commitment or for temporary use.  

121 GUK,  –  Cooperative  for  urban  creativity.  “Genossenschaft  Für  Urbane  Kreativität,”  2014. 
http://www.gukeg.de/en.

122 „An International Building Exhibition ( IBA ) is a first in Germany and now internationally Applied 
instrument of architecture and urban development , to develop very specific exemplary solutions  
for  substantive  and  procedural  issues  of  the  future  .  It  is  effectively  a  temporary  state  of 
emergency.  As  an  IBA operates  outside  of  the  daily  business  of  urban development  ,  it  can  
provide seemingly irrefutable conditions in question and generate largely independent of the so-
called constraints innovations. It provides an open platform for a socio-political discussion and 
debate , which integrates the knowledge , commitment and experience of as many stakeholders 
within and outside the respective city or region. An IBA can lead to social and political change in  
thinking  they  can  develop  new  processes  and  it  shows  through  concrete  projects  in  urban 
planning  and  architecture  ,  the  results  of  intensive  IBA  process.“  em 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/
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Which project areas should be carefully considered and which areas to built”123

Isto  demonstra  uma  mudança  de  estratégias do  Senado, perante  as 

consequências  da  recente  crise  económica  internacional,  procurando-se  criar 

alternativas às ações desenvolvidas com o programa Mediaspree, na manutenção 

de um equilíbrio entre sociedade civil e o poder económico. 

Da  equipa  IBA,  faz  parte  o  escritório  de  arquitetura Raumlabor  Berlin, 

sendo este também autor de projetos a decorrer no antigo Aeroporto Tempelhof, 

de propostas e atividades urbanas temporárias relacionadas com a comunidade, 

a  auto-construção  e  ainda  de formas  alternativas  de  adaptar  espaços pré-

existentes com programas desativados, a novas funções.

Também o projeto Holzmarkt, apesar de representar um processo criativo 

de indiscutível valor para cidade, trouxe com a sua formalização uma discussão 

pertinente:  a  tentativa  de  estabelecer  um  equilíbrio  entre  o  investimento 

económico e a comunidade. Esta discussão focou-se nos problemas ao nível da 

concretização  do  projeto,  na  relação  entre  as  várias  partes  envolvidas  e  no 

estabelecimento  de  prioridades,  pelo  que  se  tornou  um  processo  muito 

demorado, o que causou a desistência de algumas entidades participantes. No 

entanto, a constante atenção para com a participação coletiva é um ponto de 

destaque positivo deste processo.

123 BERLIN  SENAT.  “Raumstadt.”  Stadtentwicklung,  n.d.  Em  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/de/raumstadt.shtml.

Imagem 97: Projeto Holzmarkt, teaser
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“O que é Projetar Berlim?”

No  seguimento  do  projeto  estudado,  apresenta-se  de  seguida  uma 

entrevista124 com uma das coordenadoras do mesmo, a arquiteta Silvia Carpaneto 

(do escritório  carpaneto  schoeningh  architekten), de forma a explicitar de uma 

forma mais  clara, os  conceitos por trás  do  Holzmarkt e  as circunstâncias  que 

limitam o ofício do arquiteto hoje em dia.

Em Portugal,  assiste-se a uma certa passividade do papel do arquiteto na 

sociedade,  mas  na condução do projeto Holzmarkt, os arquitetos tiveram um 

papel  ativo  fundamental  desde  a  aquisição  do  terreno,  até  ao  processo 

administrativo. 

Como surgiu a iniciativa Holzmarkt? 

O meu envolvimento e do Christian (Schoeningh), também representando  

outros  papéis  para  além  dos  de  arquitetos,  na  fase  de  desenvolvimento  do  

projeto  –  anterior  à  fase  de  planeamento  –  como  mediadores  das  várias  

entidades envolvidas, e, a nossa participação como clientes do projeto, ou seja,  

investidores, permitiu a realização do projeto.

É necessário ter em conta que as entidades envolvidas, como os restantes  

investidores,  tiveram  sempre  em  conta  a  nossa  experiência  no  papel  de  

“Bauherrenchaft” (organização de investidores/construtores) obtida em projetos  

passados,  depositando  a  sua  confiança  no  nosso  trabalho,  pelo  que  é  muito  

importante este contacto direto entre os futuros usufruidores e os arquitetos. 

Como  acha  que  os  arquitetos  podem  ser  mais  ativos  no  desenho  da 

cidade?

Quando se deixa de pensar somente no lucro obtido com a obra, e se opta  

por fazer um esforço para usar o conhecimento profissional e a experiência de  

vida obtidos, para procurar boas propostas e soluções, com bons objetivos. Não  

existe mal algum em trabalhar por dinheiro. A minha profissão é esta, por isso eu  

124 CARPANETO, Silvia. O que é construir Berlim? (original “Was ist Berlin bauen?”), Maio 2014.
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tenho que ganhar vida com ela. O segredo está em ter os dois pontos de vista  

sempre presentes.   

Como funcionou o Gemeinschaften Baugruppe?

No “Holzmarkt”, o grupo pré-existente que ocupava ilegalmente o terreno  

privado  desde  alguns  anos,  (o  terreno  foi  comprado  ao  Estado  pela  “BSR”,  

empresa privada de recolha de lixos, após a desativação do Muro de Berlim, e  

mantido inalterado até à ocupação do “Bar25”) decidiu adquirir os direitos sobre  

o  terreno  através  desta  proposta.  Após  esta  decisão,  o  grupo  formulou  as  

principais premissas pretendidas para o projeto, e nós (o escritório) ajudamos a  

encontrar uma  solução prática possível de ser realizada. 

Apenas como apontamento, este desenvolvimento foi  distinto do projeto  

“Spreefeld”, no qual o grupo foi mais tardiamente criado, tendo as premissas do  

projeto sido formuladas por nós. 

Quais  as preocupações  arquitetónicas  em  relação  à  preservação  da 

memória coletiva?

A questão “A quem pertence a cidade?”, pode nesta obra obter finalmente  

uma resposta,  através do uso público e  coletivo dos terrenos.  No passado os  

terrenos pertenciam ao Estado, eram públicos, e foram vendidos sem qualquer  

parecer  da população. A ideia  de garantir  a permanência dos  ocupantes que  

realmente fizeram uso destes terrenos é a melhor forma de valorizar a história da  

cidade e de mostrar que para além do capital (relativo a dinheiro) existe também  

o valor do “Menshliche Kapital” (capital humano).  

Que tipo de influência teve o rio no desenho do projeto? 

À cerca de vinte anos que está programado um percurso público ao longo  

das margens do rio “Spree” a ser realizado pelo Estado, proposta que nunca foi  

totalmente  concretizada.  O nosso projeto  pretende recuperar  esta  relação da  

cidade com o rio, assegurando o caráter público do terreno e impulsionando a  
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concretização  do  restante  percurso  marginal,  de  grande  importância  para  a  

população de Berlim. 

Que estratégias foram usadas na definição dos programas do projeto? 

As  pessoas  pertencentes  ao  grupo  iniciador  do  “Holzmarkt”  explicaram  

que, quando ocuparam pela primeira vez o terreno e o transformaram de forma  

a receber iniciativas culturais,  através de escassos recursos, exerceram o total  

uso da liberdade criativa. Neste seguimento, é vontade deles, que estas condições  

de  liberdade  se  mantenham  para  as  próximas  gerações,  criando-se  a  

possibilidade  de  manter  este,  como  um  espaço  permanentemente  cultural  e  

artístico.

Qual  a  sua  opinião  em  relação  ao  tipo  de  arquitetura  que  tem  sido 

desenvolvida na área pelo Programa Mediaspree? 

“Das ist nicht Berlin” (isso não é Berlim). O Mediaspree não funcionou por  

alguma razão, e por isso mesmo morreu prematuramente. 

A conversa termina com a tentativa de compreender a dimensão ética do 

projecto do ponto de vista de quem o integrou e impulsionou de forma ativa, 

ou seja,  será que o Holzmarkt apresenta uma resposta ética aos problemas 

urbanos da área? Carpaneto responderá perentoriamente.

Claro. Apesar de não ser um projeto vanguardista, no sentido em que têm  

vindo a ser desenvolvidas alternativas semelhantes noutras cidades da Alemanha  

e  do  mundo,  é,  na  minha  opinião,  a  resposta  mais  ética,  independente  de  

qualquer ideologia política, encontrada coletivamente para Berlim. 

Será deste pressuposto que novas intervenções na cidade poderão nascer e 

multiplicar-se,  esperando-se  que  possa  ocorrer  em  Berlim  um  verdadeiro 

processo de democratização e conquista do direito à cidade. Apesar de ser um 

objetivo  muito  complexo  e  de  ainda  não  ter  sido  sequer  formalizado,  se  há 

cidade que o pode conseguir, essa cidade é sem dúvida Berlim.
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4. considerações finais:

dimensão social do 

arquiteto - que futuro?

Imagem 98: Christo, intervenção no Reichstag
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“Fornecer individualidade variedade e heterogeneidade de espaço é hoje, a  

tarefa social mais importante do Arquitecto”125 

Este trabalho teve por objetivo compreender de que forma os arquitectos, 

e  em  particular, os futuros  arquitectos,  poderão  intervir  mais  ativamente no 

desenho  da  cidade  e  no  processo evolutivo da  arquitectura  do  local  onde 

habitam, exercendo seu ofício eticamente. 

Convencionalmente,  um arquitecto, após  a  sua  formação,  na  posse  das 

ferramentas  e  capacidades  necessárias  para projetar,  depara-se  com  a 

dificuldade de ter que aguardar por possíveis clientes ou de ser obrigado a cingir-

se ao que lhe é pedido por determinado órgão administrativo.

Verificou-se  contudo, no  desenvolvimento  deste  trabalho,  com  a 

apresentação dos grupos de arquitetos autónomos de Berlim, que o papel ativo 

do  arquitecto  na  sociedade  poderá  ser  outro,  pois  como afirma Octávio  Lixa 

Filgueiras, nas palavras de Gideon: 

“La  Arquitectura  há  dejado  de  ser  ya  el  monopolio  de  especialistas  

agnosticos y negociantes que construían todo cuanto sus clientes deseaban; há  

adquirido el valor necessario para afrontar decisivamente la vida, para contribuir  

a plasmarla”.126

A aprendizagem essencial  pode ser sempre encontrada nas ideias mais 

simples. Fernando  Távora127,  descreve-nos  o ofício  do  arquiteto  intimamente 

ligado à condição nuclear da arquitetura que é a vontade de organizar o espaço. 

O espaço pode ser entendido como espaço cheio, massa, forma, ou vazio, 

ar, mas Távora faz-nos ver que todo o “espaço vazio”, não o é na realidade, uma 

vez que tudo é constituído de matéria, partículas invisíveis que o ocupam. Desta 

125 CIMOLINI, Mika http://www.studiomiessen.com/ 
126 LIXA  FILGUEIRAS,  OCTÁVIO.  Da  Funçao  Social  Do  Arquitecto :  Para  Uma  Teoria  Da  

Responsabilidade Numa Epoca de Encruzilhada. Porto: Escola Superior de Belas-Artes, 1985. Pág. 
93, cit. GIEDION, S. “Espacio, Tiempo...”. Pág. 62

127 TÁVORA, Fernando. Da organizaçao do espaço. Porto: FAUP, 1999.
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forma depreende-se que o espaço que separa e liga as formas, que organiza as 

massas, é também ele forma. 

Se se entender o denominado “espaço vazio” como elemento fundamental 

para a articulação das cidades, e, particularmente, da cidade de Berlim, poder-se-

á organizar conjuntos de sistemas urbanos  que permitam a integração positiva 

destas infraestruturas na continuidade urbana. 

Importa então referir que a palavra “organizar”  evidencia a manifestação 

de um desejo, que a palavra “ocupar” não abrange, no sentido em que o homem 

é  o  agente  artístico  e  inteligente  por  detrás  dessa  acção.  Neste  seguimento, 

entende-se que o homem deve organizar com o desejo de servir a si mesmo e 

principalmente ao o que o rodeia, numa ação de harmonização do espaço. 

O  sucesso  desta  ação  de  harmonização  verificou-se  no  projeto 

desenvolvido no Holzmarkt, no sentido em que a democratização do processo, e 

participação  coletiva  provaram ser  as  melhores  ferramentas  para  impulsionar 

uma intervenção mais ética em relação ao espaço e à população. 

É urgente que a simples participação se transforme em colaboração, no ato 

de agir comummente com o mesmo sonho em vista.  No caso do Holzmarkt, foi 

necessário que a compreensão entre  os vários agentes fosse total e que todos 

possuíssem um mesmo objetivo: o alcançar da liberdade criativa na cidade.

Tendo em conta que as formas mais compreensíveis para o homem são 

aquelas com as quais ele mais se identifica, entende-se que uma forma só tem 

significado na medida em que representa ou satisfaz toda uma sociedade que 

dela faz uso,  e portanto, as experiência da  self-made city estão mais próximas 

desta premissa do que qualquer outra. A liberdade dada na auto-construção da 

vila  Holzmarkt, tendo em conta a constante transformação e adaptabilidade da 

arquitetura e dos espaços, é também responsável pelo sucesso do projeto. 

O espaço  deverá ser entendido como contínuo, pois o ignorar consciente 

ou inconsciente  este facto,  acarreta consigo,  a  delapidação do território  e da 

economia,  a  soma  descabida  de  espaços,  esquecendo-se  a  responsabilidade 

urbanística  e  paisagística  neste  campo  da  organização  e  assistindo-se  a  uma 

“doença  do  espaço”,  fenómeno  que,  pode  ser observado nas  intervenções 

elaboradas pelo programa Mediaspree, e por outras experiências de reabilitação 
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nas décadas de 70 e 80. 

“Jogo perigoso, esta dissociação da forma arquitetónica dos valores sociais  

catapulta  a  arquitetura  para  o  reino  do  absoluto,  distanciando-a  do  

normativo.”128

Hoje, como se verificar em Berlim, a arquitetura assume-se como meio de 

comunicação, ação mediática que está em claro conflito com a arquitetura do 

passado. O fracasso dos projetos da  Potsdamer Platz e  do  Mediaspree,  são a 

prova  desse  conflito,  pelo  que  se  compreende  que  o  novo  conceito  de 

arquitetura não pode ser simplesmente enxertado em locais de origem histórica.

Por outro lado, a solução mais ética foi, não raras vezes, verificada na opção 

pelo  espaço  coletivo  como  elemento  agregador,  gerador  e  organizador  do 

quarteirão, do bairro e da vida pública, tal como os variados espaços de parque 

públicos que surgiram dos espaços devolutos no centro da cidade, opção que o 

grupo de arquitetos responsáveis pelo Holzmarkt tentou recuperar e aplicar no 

projeto. 

“Haverá  que  poupar  recursos  e  reutilizar  infraestruturas,  buscar  novas  

procuras  mais  recicláveis  e  inteligentes  e  deixar  abertas  oportunidades  de  

exceção que hoje não poderiam ser fixadas (…).”129

Deste  estudo  depreende-se  que  o futuro  arquitecto,  ao  escolher  esta 

profissão, passa a sofrer as solicitações de uma formatação especializada que o 

envolve num conjunto cada vez maior de responsabilidades, não só no campo 

individual, como no coletivo.

Esta  transformação  do  papel  do  arquiteto  ocorre,  segundo Octávio  Lixa 

Filgueiras,  no século  XIX,  quando  surge  uma  crise  de  consciência  entre  as 

necessidade  funcionais  e  a  megalomania  estética,  o  que  veio  prejudicar  e 

degradar o ambiente humano das cidades. A resposta a esta crise surgiu com a 

evolução natural da sociedade, apresentando ao arquitecto um novo cliente, que 

128 BAÍA, Pedro. Berlim: reconstruçao critica. [Lisbon, Portugal]: Circo de Ideias, 2008.
129 TRIENAL  DE  ARQUITECTURA  LISBOA,  Mateus,  Jose.  Vazios  urbanos  =  Urban  voids.  Portugal: 

Caleidoscopio, 2007. cit. PORTAS, Nuno. Pág. 142 
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não o novo rico, burguês-capitalista da primeira revolução industrial: 

“el  nuevo cliente, poderoso, anónimo, de los arquitectos-percursores fué,  

junto a las fábricas industriales,  la masa enorme de los nuevos habitantes da  

ciudad.  El  arquitecto  moderno,  por  ser  arquitecto-inginiero,  es  arquitecto-

urbanista: su cliente no es sólo aquel que qiere construirse un palacio o unna  

villa, (...), sino la masa entera de los cciudadanos tomada en toda su complejidad  

social y psicológica.”130

No entanto esta evolução do papel social do arquiteto não encontrou, na 

sua generalidade, respostas práticas na arquitetura do século XXI. Pelo contrário, 

as necessidades técnicas têm sido, mais do que nunca, as premissas de maior 

destaque  para  o  desenvolvimento  urbano  dos  últimos  anos,  numa  ligação 

estreita entre projeto arquitetónico e poder económico. 

Verifica-se ainda que a componente social tem sido relegada para segundo 

plano, num claro corte com o tipo de intervenções características do séc. XX – 

procura de uma utopia social – formalizadas nos inúmeros modelos de habitação 

social que não representaram  no entanto, na sua maioria,  os efeitos positivos 

esperados,  constituindo,  por  oposição,  momentos  de  fragmentação  e  de 

segregação do território.    

Contudo, considera-se que esta renovada consciência de responsabilidade 

profissional,  ampliada  com  uma  componente  de  responsabilidade  social, 

revigorará a arquitectura.

“A arquitetura contemporânea deveria chamar de novo a si  a noção de  

perenidade e  permanência,  para contribuir  para criar  novas memórias e  fixar  

referências coletivas da história atual.”131 

A  associação  dos  modelos  coletivos,  de  participação  pública,  e 

responsabilidade social, criados dentro de premissas de resposta ética à cidade, 

que tenham em conta o tipo de apropriação informal dos espaços que tem vindo 

130 LIXA  FILGUEIRAS,  OCTÁVIO.  Da  Funçao  Social  Do  Arquitecto :  Para  Uma  Teoria  Da  
Responsabilidade Numa Epoca de Encruzilhada. Porto: Escola Superior de Belas-Artes, 1985.

131 PINTO  DA  SILVA,  Maria  Madalena.  “Forma  E  Circunstância:  A  Praça  Na  Cidade  Portuguesa  
Contemporânea.” FAUP, 2009. Pág. 20
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a  ser  feita  pela  população  de Berlim  como  resposta  à  fragmentação  e  a 

descontinuidade  da  cidade  contemporânea,  poderá  revelar-se  como  condição 

única  de  reinvenção de  paradigmas  de  espaço público,  que  interessa  refletir, 

compreender e contrapor. 
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