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 A presente pesquisa investiga sobre a viabilidade de implementação 
de ações com perfil temporário nos espaços onde se localizam antigos edifí-
cios em estado de ruína, nas margens do Rio Douro. As ruínas fazem parte 
de um conjunto de construções ocupadas para atividades fabris nos séculos 
XIX e XX, configurando o relato edificado de um passado significativo para 
as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. 
 No desenvolvimento do trabalho, exploram-se três dimensões 
quanto à condição material e imaterial desses espaços. Primeiramente, o 
caráter filosófico e imaterial; em seguida, a condição dos mesmos como ele-
mentos de estudo para as disciplinas do urbanismo e do restauro; por fim, 
sua reconversão em espaços destinados ao uso público. 
 Nas áreas em que as ruínas estão localizadas, várias esferas de discus-
sões convergem, tanto devido à condição histórica desses locais, quanto à 
proximidade das ruínas com o Rio e com uma área considerada patrimônio 
mundial da humanidade. Essa condição exige que qualquer intervenção 
considere fatores que beneficiem a sociedade local e a preservação desses 
edifícios. 
 As práticas relacionadas com usos temporários demonstraram ser 
uma possível estratégia para responder a todas essas questões. Seu perfil efê-
mero e de fácil implantação, em um primeiro momento, configura um mé-
todo eficaz para a dinamização desses espaços, integrando a sociedade local 
sem comprometer a possível condição patrimonial das Ruínas do Douro. 

Ruínas, Rio Douro, Usos temporários, Espaços residuais, Ações comunitárias 

Re sumo
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 The present research investigates the feasibility of implementing 
actions of a temporary profile in the spaces where old ruined buildings are 
located on the banks of the Douro River. The ruins are part of a set of buil-
dings occupied for manufacturing activities in the 19th and 20th centuries, 
configuring the story of a significant past for the cities of Porto and Vila 
Nova de Gaia.
 In the development of the work, three dimensions are explored as 
to the material and immaterial condition of these spaces. First, the philoso-
phical and immaterial character; then the condition of them as elements of 
study for the disciplines of urbanism and restoration; finally, their conver-
sion into spaces intended for public use.
 In areas where the ruins are located, several themes of discussion 
converge, both due to the historical condition of these sites, as well as the 
proximity of the ruins to river and an area considered world heritage of 
humanity. This factors imply that any intervention considers factors that 
benefit the local society and the preservation of these buildings.
 Temporary use practices have proven to be a possible strategy for 
responding to all these considerations. Its ephemeral character, which is 
easy to implement, initially constitutes an effective method for the dynami-
zation of these spaces, integrating the local society without compromising 
the possible patrimonial condition of the Douro Ruins.

Ruins, River Douro, Temporary uses, Residual spaces, Community actions

Abs t rac t
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 Quem já navegou pelo Douro conhe-
ce a sensação de se sentir oprimido pela beleza 
expressada pelas suas margens. O percurso que 
ali se faz é admirável por seu caráter singular. 
Marcado pelo ritmo das pontes, pelo ritmo da 
correnteza, pelos ritmos das construções, en-
contramos uma completa sinfonia de elemen-
tos os quais fica difícil descrever sem se apoiar 
em metáforas. Quando cheguei no Porto, há 
mais ou menos dois anos, tive a oportunidade 
de vivenciar o rio intimamente. Nos primeiros 
meses de dezembro, comecei a praticar remo 
no clube fluvial, localizado na ribeira de Gaia. 
Eu nunca havia me motivado a fazer nenhum 
tipo de esporte, nunca fui bom nessas ativi-
dades e nem via algum ganho em praticá-las. 
Mas, no remo, senti-me bem com o meu gru-
po e com a possibilidade de vivenciar aquele 
espaço todas as semanas. 
 Subíamos o rio aos sábados e domin-
gos, pelas nove da manhã, com um barco com 
oito pessoas remando. Eu era péssimo, ainda 
mais porque não conseguia deixar de prestar 
atenção no que se passava nas margens. Meu 
treinador sempre insistia para que eu prestasse 
atenção no barco mas eu sempre errava, per-
dia-me e acabava virando a cabeça para o lado. 

Em determinado momento, aprendi a remar 
sem olhar, não prestava atenção nos meus mo-
vimentos e nem nas pás, deixando meu corpo 
ser guiado apenas pelo ritmo do grupo. Assim, 
a cada treino, minha atenção se fixava em um 
novo elemento da paisagem que ainda não ha-
via notado. A complexidade dessa paisagem 
me fez criar um especial interesse por aquele 
espaço, mesmo nas manhãs de janeiro, com o 
frio e a névoa particularmente intensos no rio, 
eu me levantava da cama e seguia motivado 
para aquele encontro gelado, descendo de bi-
cicleta da igreja do Bonfim à ribeira. Não só 
no rio, mas também no remo, encontrei um 
sentimento de grupo e de carinho pelos meus 
colegas - agora amigos -, pois não se conse-
gue remar se todos no barco não se compor-
tarem como um mesmo individuo, basta um 
se apressar que tudo se desequilibra. É sim-
bólica essa dinâmica do remo, vai de acordo 
com o que idealizo sobre uma sociedade. Para 
o desenvolvimento deste trabalho, esforcei-me 
para encontrar nas minhas investigações os 
respectivos valores e associações que vivenciei 
ali, remando no Douro.  
 Quando subia e descia o rio, as ruínas 
da Fábrica do Senhor do Além me chamavam 

In t rodução
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muito a atenção, assim como as da Termoelé-
trica do Freixo e das Caves Fonseca, inegavel-
mente lindas. Como para, talvez, qualquer as-
pirante a arquiteto, o ímpeto de intervir nesses 
espaços não deixou de me passar pela cabeça 
em nenhum momento. Com o desenvolver 
desta pesquisa, deixei de pretender propor um 
projeto físico para desenvolver um projeto fi-
losófico. Esta mudança se deu porque percebi 
que não era a paisagem que precisava de inter-
venção, mas, sim, as pessoas que precisavam 
da paisagem. Ao ler os relatos sobre a história 
do rio, percebi que o caráter e a singularidade 

do mesmo foram provenientes de um fenô-
meno cultural, de uma construção a partir da 
essência do espaço, que seguiu, ao longo dos 
séculos, recebendo sucessivos acréscimos res-
paldados por um contexto cultural. 
 Este trabalho transita entre diversas 
esferas da construção de discursos, com a fina-
lidade de expressar mais uma realidade intan-
gível do que propriamente definições físicas 
sobre o espaço. As ruínas, no início do desen-
volvimento, eram o objeto final de interven-
ção, mas, no decorrer da realização da pesqui-
sa, tornaram-se um instrumento de inspiração 

I.    Acervo pessoal -   Equipe de remo do clube fluvial no Rio Douro.



10

para agregar diversos temas que se relacionam 
com a construção “psicológica” do contexto 
no qual estão inseridas. 
 O objetivo deste trabalho é investigar 
qual a melhor estratégia para reinserir esses 
espaços no contexto urbano em benefício da 
sociedade, dando suporte ao desenvolvimento 
da cultura local de forma a garantir o bene-
ficiamento das ruínas, sem comprometer seu 
valor patrimonial e paisagístico. No total, fo-
ram identificadas nove ruínas localizadas no 
intervalo entre as Pontes da Arrábida e a do 
Freixo, que se associam de maneira direta com 
o rio. São edifícios industriais datados do sé-
culo XIX e XX, que deixaram de ter uso quan-
do as operações fabris perderam a necessidade 
de proximidade com o rio e/ou se tornaram 
obsoletas devido à atualização tecnológica do 
século XX. 
 A intervenção com disposição de gran-
des quantidades de recursos financeiros por 
parte do poder público, objetivando a preser-
vação do objeto patrimonial, não se justifica 
ali devido à numerosidade desses espaços e a 
presença de diversos outros edifícios espalha-
dos pelas cidades em mesma situação. Por isso, 
buscou-se investigar a possibilidade de inter-
venção através da prática de usos temporários. 
A estratégia se baseia na ocupação controlada, 
por meio de práticas pré-definidas, dando a 
possibilidade de incorporar a população no 
beneficiamento contínuo desses espaços. Essa 
estratégia se inicia por meio de experimentos, 
investigação de demandas e sensibilização da 
sociedade que se pretende envolver. É uma 
prática que une de maneira sinérgica o espaço 

físico às pessoas e que, conforme os diversos 
exemplos que serão apresentados no decorrer 
do trabalho demonstram, possui um grande 
potencial de regeneração para esse perfil de es-
paço.    
 O ponto de partida da pesquisa, o qual 
fornece o caráter adequado para o enquadra-
mento solicitado por uma pesquisa acadêmica, 
é representado pela questão: Como intervir em 
espaços abandonados, possuidores de um for-
te caráter, através de ocupações temporárias, 
considerando seu contínuo desenvolvimento 
ao longo do tempo?
 Essa questão será desenvolvida ao lon-
go deste trabalho, utilizando diversas abor-
dagens e tendendo mais para a construção 
de uma matriz teórica com potencial futuro 
de conversão em uma metodologia, do que 
propriamente à definição dos processos e es-
truturas necessários para implementação dos 
usos temporários. Uma das razões para tal de-
senvolvimento é que os usos temporários pos-
suem uma característica de experimento, são 
imprevisíveis, dependem de boas práticas e da 
crença das pessoas na ideia a ser desenvolvida. 
Os instrumentos legais por parte da adminis-
tração pública também permeiam o universo 
da indefinição. Cada espaço é desenvolvido de 
forma diferente, com necessidades, métodos e 
resultados contextuais, mas o ponto de con-
cordância entre essas práticas é a existência de 
uma essência forte o suficiente para sensibili-
zar todos os grupos possíveis no envolvimento 
e, a partir desse lastro, a ideia pode se desen-
volver com flexibilidade e autonomia.  
 O primeiro capítulo do trabalho se 
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fundamenta em duas abordagens metodológi-
cas. Na primeira parte, é apresentada a história 
do barqueiro Manuel Teixeira, o relato de sua 
vida demonstra a influência que o rio exerceu 
em toda a sua existência. Seu relato é uma re-
presentação de tantos outros casos semelhan-
tes e nos fornece algumas informações sobre 
as possíveis relações que as pessoas fazem com 
o espaço. A abordagem atípica é fundamen-
tada pelo modelo de investigação sociológica 
desenvolvido por dois autores da escola de 
Chicago, no início do Séc. XX, um método 
controverso porque se baseia na análise de do-
cumentos pessoais, cartas, jornais, meios não 
propriamente documentados ou inseridos no 
modelo científico e que, de certo modo, po-
dem ser considerados empíricos. Os trabalhos 
desenvolvidos pelos referidos autores deram 
origem a uma nova corrente na sociologia, 
posteriormente influenciando o surgimento 
da Social Disorganization Theory, além de ou-
tras correntes. Para reforçar a defesa argumen-
tativa do relato da figura mítica do barqueiro, 
cuja história se desenrola nas margens e águas 
do Rio Douro, é acrescentada a história da 
família Buedina, do romance Cem Anos de 
Solidão, escrito pelo autor colombiano Ga-
briel García Marquéz e publicado pela primei-
ra vez em 1967.  As reflexões do romancista, 
por mais distantes que possam estar de uma 
relação direta ou argumentativa com e sobre a 
arquitetura, elucida características bem defini-
das que refletem o comportamento ideológico 
contemporâneo e dá sinais de que a genealogia 
está intrinsicamente conectada com a forma-
ção do espaço.

 Esses materiais fornecem bases para 
caracterizar os argumentos apresentados por 
Christian Norberg Schulz (1926) no livro Ge-
nius Loci – Towards a Phenomenology Archi-
tecture (1979). O livro se baseia no modelo 
fenomenológico para investigar a essência dos 
espaços. As ideias apresentadas por Schulz fo-
ram ferramentas conceituais utilizadas ao lon-
go de todo trabalho, relacionando-se com vá-
rios outros elementos apresentados, de forma 
a transpor os conceitos teóricos para relações 
mais fáceis de identificação direta com o espa-
ço.

“Fortunately a way out of the impasse exists, that 
is, the method known as phenomenology.” ¹ 

 A fenomenologia adotada por Schulz 
e, posteriormente, apresentada no trabalho 
e na obra de Cesare Brandi (1906), na esfe-
ra do patrimônio, foi uma derivação da filo-
sofia que tem por intenção buscar a essência 
das interações entre o objeto observado e seu 
contexto, com a finalidade de se aproximar do 
seu significado real. Seu primeiro pensador foi 
Edmund Husserl (1859), no início do século 
XX, que propunha a avaliação de determina-
do fenômeno através do conjunto dos fatores 
essenciais que se associam a ele. Fatores que 
determinam a verdadeira materialidade do 
objeto a ser estudado, buscando reduzi-lo a 
somente aquilo que seria essencial para não 
comprometer a leitura do elemento. Husserl 
partiu da definição de que os fenômenos são 
“as formas de estar consciente de algo e todos os 
seus constituintes”, nesse sentido, ele parte da 

1.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 08.    
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ideia de que o observador é responsável pela 
compreensão do fenômeno.   

“Phenomenology was conceived as a “return 
to thing”, as oppose to abstractions and metal 
constructions, so far phenomenologist have been 
mainly concerned with ontology, psychology ethi-
cs and some extent aesthetics.” ²   

 A adoção da fenomenologia como mé-
todo de análise da arquitetura pode fornecer 
um caminho que revelará a máxima essência 
do que se pretende com a intervenção no es-
paço construído. Ao partir de relatos humani-
zados, histórias do rio, em associação ao livro 
de Gabriel García Márquez, busca-se revelar 
o objeto de identificação comum das pessoas 
com o espaço. Assim, tenta-se buscar um sen-
tido mais profundo, que respeite a memória, 
mas que contribua para o enriquecimento cul-
tural de quem o vivencie. 
 Esse conjunto de estruturas às mar-
gens se associam a edifícios em ruínas com 
grandes áreas livres, caracterizadas pelo aban-
dono. Espaços que se distinguem pela indefi-
nição do seu valor para a sociedade, podendo 
ser caracterizados pelas definições atribuídas a 
“espaços residuais”  ou de valor patrimonial, 
no entendimento dos autores que irão ser 
tratados no segundo capítulo deste trabalho. 
De todo modo, é inegável a relevância dessas 
ruínas para a paisagem, o potencial estético e 
atrativo que as configura é determinante para 
atrair o interesse de um público diversificado. 
Esses edifícios atualmente sofrem com o pro-
cesso de arruinamento, possuindo um carácter 

que tanto representa um passado importante 
para a história das margens do rio, quanto re-
presenta monumentos nostálgicos com raízes 
no movimento romântico . 
 O segundo capítulo é dedicado à fun-
damentação do tema no contexto teórico, 
orientado para a investigação sobre o enqua-
dramento das ruínas no que se refere ao pa-
trimônio e ao urbanismo. Na primeira parte, 
são apresentadas algumas definições do que os 
principais teóricos do restauro compreendem 
sobre as ruínas. Essas definições são da ordem 
conceitual e pretendem demonstrar quais são 
as características fundamentais que justificam 
a relevância de uma ruína para a preservação 
da memória de uma sociedade e de que forma 
podemos interpretá-las. Comparativamente, 
as ruínas do Douro se distinguem das ruínas 
tratadas por esses autores pela idade e pelo va-
lor arqueológico conferido a monumentos de 
épocas distantes. 
 Até o período moderno, as questões 
físicas e geográficas influenciaram de maneira 
determinante o crescimento, desenvolvimen-
to e a paisagem das cidades no território por-
tuguês. Questões topográficas e simbolismos 
determinaram a maneira como vivenciamos o 
espaço e como o percebemos - as igrejas, mu-
ralhas e as habitações e edifícios industriais 
– atuais ruínas - compuseram um jogo quase 
simbiótico com a paisagem, tornando-se in-
dissociáveis. Mas com o avanço do urbanismo 
moderno, as questões funcionais se sobrepuse-
ram à geografia, não havendo mais necessida-
de de ocupação principalmente nesses espaços 
industriais. Esse movimento assemelha-se a 

2.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 08.    
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diversas cidades europeias, onde os resíduos 
da ocupação industrial dos séculos XIX e XX, 
ainda permanecem inertes em muitas áreas. 
Portando, busca-se apresentar, no segundo ca-
pítulo, tanto o paralelo discursivo entre o en-
quadramento das ruínas para o entendimento 
sobre seu valor patrimonial, quanto a com-
preensão sobre sua associação a um contexto 
global e econômico, aos modos discutidos por 
arquitetos e urbanistas a partir da segunda me-
tade do século XX.
 O terceiro capítulo é dedicado a uma 
construção mais prática sobre o tema, funda-
mentando-se na exposição de metodologias 
que embasam ações práticas e fornecem meios 
de interpretação e gestão de ações orientadas 
para a ocupação com usos temporários. Tam-
bém sinaliza para novas abordagens quanto 
à sistematização das análises e levantamentos 
relacionados aos espaços urbanos. Inicia-se, 
assim, com a exposição dos conceitos apresen-
tados no livro A Pattern Language (1977), do 
conjunto de autores da Universidade de Ox-
ford. O livro vai buscar expor, a partir de uma 
observação das interpretações psicológicas que 
o ser humano faz do espaço, a redução das 
características fundamentais desses elementos 
em símbolos reconhecíveis e possíveis de inte-
ração prática.  Os elementos associam-se por 
sua morfologia e propriedades funcionais ou 
psicológicas, contrariando a lógica do agrupa-
mento físico e de proximidade. A abordagem 
permite gerar ações sistêmicas, com potencial 
de abranger todo um território, auxiliando na 
reconstituição das diferentes malhas existen-
tes.

 O pensamento segue com a exposição 
do trabalho desenvolvido pelo arquiteto ame-
ricano Stan Allen (1956). Sua contribuição é 
essencial para uma compreensão mais alargada 
sobre o que definimos como espaço. Nos seus 
ensaios, o autor aborda a condição do field ³, 
como sendo algo além de elementos físicos, 
mas sim a inter-relação entre esses elementos 
nas mais diversas formas de associação. Con-
sidera a questão da aleatoriedade, do tempo e 
de outros fatores que fogem do controle pro-
jetual. O trabalho de Allen, de algum modo, 
relaciona-se com o que Schulz define como fe-
nômeno, sendo algo muito além do concreto, 
assumindo uma postura relativa, por depen-
dência direta com o observador. 
 O ponto de convergência de todos 
esses pensadores, romancistas e teóricos é a 
vontade de investigar a complexidade da nos-
sa existência, enquanto seres existentes no es-
paço físico, e atribuir valores que objetivam 
aproximar o espaço da essência do ser huma-
no. Os romanos atribuíram a palavra Genius 
Loci para determinar os aspectos imateriais 
do espaço, posteriormente, com Aldo Rossi, 
ressignifica-se o termo para um contexto mais 
apropriado à arquitetura contemporânea. A 
intensão de Rossi  era expressar o conjunto 
de fatores, de significados e de culturas pre-
sentes no local em que a arquitetura se insere. 
De uma maneira abstrata, buscar a essência do 
local em um espaço que contenha, de maneira 
sensível, representações do modo como as pes-
soas ali vivem. 
 O que se visa aprofundar nesta pes-
quisa é o porquê de serem essas questões im-

3.    Termo utilizado por Allen, no ensaio “Field Conditions, 2011”, para ilustrar sua compreensão sobre novas defini-
ções do espaço.
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portantes e quais benefícios trazem para a vida 
cotidiana, para assim compreender a relação 
que essas teorias fazem com o objeto de estudo 
e de que maneira podem ser traduzidas para 
ações práticas. 

“The book stressed that the “environment in-
fluences human being, and this implies that the 
purpose of architecture transcends the definition 
given by early functionalism”. A thorough discus-
sion of perception and symbolization was there-
fore included, and it was emphasized that man 
cannot gain a foothold through scientific unders-
tanding alone.” 4

 Tendencialmente, os processos con-
siderados para a formulação de um plano de 
urbanismo, ou até mesmo em um projeto de 
arquitetura, apontam argumentos que favore-
çam os usuários, mas a lacuna metodológica 
existente entre a captação de componentes fí-
sicos e sensíveis do espaço impede que a con-
cretização se aproxime do primeiro discurso. 
Não se pretende ampliar, aqui, a discussão crí-
tica da arquitetura, nem chegar a conclusões 
concretas, mas, sim, demostrar com exemplos 
da evolução do urbanismo, que possui uma 
tendência de aproximação das componentes 
dicotômicas público e privado. Na essência 
da construção do espaço, as características de 
ambas, estão cada vez mais presentes. Nos dois 
elementos, a presença do mesmo humano é 
inerente e, em ambos, a necessidade do indiví-
duo de exercer com qualidade as suas funções 
também é imprescindível para um bom fun-

cionamento do coletivo. 
 Para alcançar o objetivo de agregar 
em um único espaço e materializar a ideia de 
unificação de arquitetura e urbanismo – pú-
blico, privado; histórico e contemporâneo; 
dentre tantos outros paralelos -, as Ruínas se 
tornaram o objeto ideal para a convergência de 
todos esses assuntos. A escolha não se motiva 
pelas características singulares do edifício, mas 
pela possibilidade de associação com diversos 
outros edifícios semelhantes localizados em 
Gaia e no Porto.  
 As intervenções patrimoniais têm 
ocorrido frequentemente no Porto e Gaia, mas 
por vezes se tem ignorado esses valores ima-
teriais, tão importantes para manter saudável 
e diversificado o ecossistema urbano. Diver-
sificado no sentindo de permitir o equilíbrio 
entre os tipos de usuários, proprietários e usos. 
O urbanismo precisa garantir o direito equili-
brado do território e minimizar os efeitos ne-
gativos que a entrada de capital abrupto pode 
gerar a longo prazo. Seja pelo esvaziamento ou 
pelo excesso de população, bem como, princi-
palmente, pela perda de qualidade de vida de 
quem vive ali. 
 A manutenção da paisagem, entretan-
to, é igualmente importante para a constru-
ção do contexto, pois uma cidade precisa da 
sua identidade para se manter funcionando de 
maneira sadia, proporcionando oportunida-
des e espaços agradáveis para quem a viven-
cia, como também para preservar o que possui 
para as gerações futuras. 

4.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 05.    
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II. “Tinged with melancholy, we are left to imagine happier times 
spent by families in these spaces. Gohar Dashti” 
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III - Hannah Waldron, Artista e designer britânica. Living things 3   
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 [...] patterns for a building can be built up in your mind, 
and marked out on the ground; patterns for construction must be 
built physically, on the site. [...]- A pattern language Pg. 40
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IV - CARYBÉ - Ilustração para “Cem Anos de Solidão” de Gabriel Garcia Marquéz – 1969



19

 A necessidade de aprofundar a inves-
tigação sobre o caráter imaterial dos espaços, 
em que se pretende propor alguma ação arqui-
tetônica ou urbanística, conduziu a uma in-
vestigação que considera a multiplicidade de 
elementos, que por vezes não podem ser sis-
tematizados e lidos como apenas dados.  Esse 
é o princípio motivador do desenvolvimento 
deste capítulo. 

“ Being qualitative totalities of a complex nature, 
places cannot be described by means of analytic, 
“scientific” concepts.” ⁵ 

 Alguns espaços são sensíveis a diversas 
questões, necessitam de profunda reflexão e 
clareza para que se possa determinar se a ma-
terialização que se pretende conferir é a mais 
coerente com o seu perfil e se responde aos va-
lores regionais e históricos do local. 
 As margens do Douro são a conver-
gência e interação das diversas dimensões 
com compõem as cidades do Porto e de Gaia, 
como: A própria formação das cidades, da ex-
ploração do território português, o surgimen-
to da cultura, das tradições, a representação da 

história e da arquitetura e uma infinidade de 
características facilmente observadas quando 
nos deparamos com a paisagem do rio. A sua 
condição morfológica singular permite que o 
conjunto de símbolos seja facilmente lido des-
de as mais diversas vistas panorâmicas que as 
cidades possuem. Se aproximarmos e olhar-
mos para os detalhes, novos contextos surgem 
e essa complexidade se torna evidente. Na ri-
beira, as roupas no varal ainda permanecem, as 
senhoras na janela, o fado que ecoa de dentro 
de uma casa, as varas de pesca, as tascas com 
os amigos. São, esses, costumes cada vez mais 
raros, mas fundamentais para manter saudável 
esse específico ecossistema e preservar o caráter 
contido no espaço.

“What, then, do we mean with the word “place”? 
Obviously we mean something more than abs-
tract location. We mean a totality made up of 
concrete things having material substance, shape, 
texture and colour. Together these things determi-
ne an “ environmental character”.” ⁶ 

 Basicamente, o caráter do ambiente 
é definido por todas as coisas nele contidas. 

01  -  Capí tu lo
 
Aval iação não s i s têmica  da  condição imater ia l  do espaço

5.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 08.
6.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 09.
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Este é, de fato, um conceito amplo, cuja defi-
nição só é apreendida na vivência do espaço. 
Por consequência, a definição real acaba sendo 
relativa à percepção de cada pessoa, mas, de 
modo geral, pode ser traduzida por meios ex-
pressivos. O que se consegue definir é qual o 
perfil do caráter de determinado lugar, se ele 
é mais evidente e singular ou se se assume de 
modo mais genérico. 
 Esta investigação se apropria dessas 
características, vai atrás de meios para retratar 
todas essas escalas dimensionais, da panorâmi-
ca ao detalhe, do físico ao imaterial, pois acre-
dita-se que a abordagem diferenciada pode 
revelar meios que permitam uma abordagem 
coerente e sensível às questões expostas. 
 Para satisfazer a necessidade de tor-
nar esses estudos não usuais, compondo um 
material suficientemente conciso e útil para 
conversão em ações práticas, apropriou-se 
da metodologia sociológica desenvolvida na 
Escola de Chicago, entre os anos de 1918 e 

1920, por Florian Znaniecki e William I. 
Thomas , conforme apresentada no livro The 
Polish Peasant in Europe and America ⁷ . Esse 
modelo faz parte de uma série de estratégias 
com escalas diferenciadas, com a finalidade de 
compreender as múltiplas faces que o tema re-
quisita. Essa abordagem sociológica motivou 
a busca de novos materiais para a composição 
da pesquisa, como o relato da história verídica 
do barqueiro Manuel Teixeira e a associação 
com o livro Cem Anos de Solidão, permitin-
do traçar alguns paralelos entre um e outro. A 
partir da aproximação entre os dois materiais 
empíricos, reforçou-se a noção de que os espa-
ços de intervenção devem ser capazes de se co-
municar com as pessoas que ali originalmente 
pertencem, bem como dar o suporte para que 
uma nova geração se aproprie e compartilhe 
dos valores transmitidos entre pessoas de dife-
rentes épocas. 

 Historicamente, as cidades do Porto 
e de Gaia se desenvolveram de maneira inde-
pendente, devido às questões físicas, especifi-
camente a condição morfológica do Rio, e às 
dificuldades de atravessá-lo. Ambas as cidades 

construíram o seu próprio contexto e, a partir 
da construção da Ponte das Barcas , em 1806, 
um dos primeiros passos foi dado para a sua 
integração. Posteriormente, sucessivas pontes 
foram construídas, culminando na paisagem 

“Character is determined by how things are, and gives our investigation a basis in the concrete phenome-
na of our everyday life-world.” ⁸

1.1 O espaço compreendido como concreto

7.    The Polish Peasant in Europe and America foi um livro escrito por Florian Znaniecki e William I. Thomas, que 
remonta a história da colonização polonesa nos Estados Unidos. Os autores se utilizaram de cartas, relatos e do-
cumentos pessoais, dando origem à metodologia sociológica baseada em levantamentos empíricos e de carácter 
mais informal, com a finalidade de conferir maior fidelidade com a realidade retratada. 

8.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 10.
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que observamos atualmente. Nos anos que se 
sucederam, os esforços de ambas as cidades se 
intensificaram na tentativa de uma unificação, 
não propriamente administrativa, mas que fa-
cilitassem a comunicação da região norte de 
Portugal com o restante do território. 
 O Rio Douro, por muitos séculos, foi 
uma barreira difícil de se transpor. Antes das 
barragens, a correnteza e as cheias levavam 

diversos barcos ao naufrágio. Muitos são os 
relatos sobre as dificuldades de se navegar no 
rio e sobre a perícia solicitada aos barqueiros 
que conduziam os barcos rabelos.  O Vinho 
do Porto era transportado do interior do ter-
ritório até à ribeira de Gaia, para lá serem ar-
mazenados nas caves, existentes até aos dias de 
hoje.  

“Entre o Porto e os contrafortes de Marão e Montemurro é o clima, na Paisagem de feições atlânticas. 
Solos graníticos mais fundos, margens mais abertas a policultura intensiva entre manchas de pinhais, 
o milho, os lameiros, as hortas, o verde exuberante que prolonga a paisagem minhota, um povoamento 
disperso, que se adensa entre Panafiel e o Porto. Aqui, apesar de se produzirem alguns verdes apreciáveis, 
para lá de Entre-os-Rios, a viticultura não assume a importância económica que tem a zona do Alto 
Douro.”  ⁹

Por to

Rio  Douro

Li sboa

EspanhaPor tuga l

Vi l a  Nova 
de  Ga ia 

9.   CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Margarida (Org.). O Rio. Entre gaivotas e Milhafres 1. 
ed. Porto: Panmixia, 2005. 71 p.
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 O período correspondente ao século 
XX é marcado pela constante refuncionaliza-
ção do rio Douro. O rio é um fator determi-
nante e, historicamente, foi o princípio gera-
dor da paisagem, isto é, foi por consequência 
da sua existência, característica singular, que as 
cidades do Porto e Gaia assumiram determi-
nada forma. Por causa do rio desenvolveu-se 
a precoce vocação comercial e o desenvolvi-
mento industrial do início do séc. XX.  Além 
do mais, foi também o rio quem condicionou 
a instalação das Caves do Vinho do Porto e 
a cultura do trânsito fluvial, caráter que deu 
origem à tipicidade do povo da região e que 
está relacionado com a formação de diferen-
tes categorias de trabalhadores –pessoas que 
fazem do rio um modo de vida e de habitar o 
espaço.¹⁰ 
 O significado do rio transita entre o 

poético e o funcional. Ao mesmo tempo em 
que é a porta de entrada para o continente, 
é também o acesso para o resto do mundo. 
Podemos atribuir-lhe diversas funções, com 
diferentes olhares, mas todas compondo uma 
mesma realidade complexa. Por isso optou-se 
por apresentar trechos de acontecimentos que 
resumem alguns dos principais pontos que se 
pretende expor quanto à influência do rio na 
formação da cultura e identidade do espaço. 

“A história da cidade do Porto pode ser, em mui-
tas das suas vertentes, compreendida ao longo dos 
séculos em função da história do rio em cuja mar-
gem se instalou: o Douro. Pelo rio Douro com-
preende-se a instalação da própria cidade, o seu 
crescimento e a influência sobre as zonas industrial 
característico e, já actualmente, a capacidade de 
refuncionalização turística do Porto. “ ¹¹

Ponte  da  Arráb ida
1963

Por to

Gaia

Mapa  do  Rio  Douro  –  Segmento  cor re spondente  a  foz ,  onde  s e  loca l i zam a s  c idades  do  Por to  e 
Vi l a  Nova  de  Ga ia .

Ponte  Lu í s  I
1886

Ponte  de  D.  Mar ia  Pia
1877

Ponte  In fante 
2003

Ponte  de  São  João
1991

Ponte  do  Fre ixo
1995

10.   CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Margarida (Org.). O Rio. 1. ed. Porto: Panmixia,   
..2005. P.176.

11.   CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Margarida (Org.). O Rio: Manuel Teixeira: Barqueiro 
..do Douro. 1. ed. Porto: Panmixia, 2005. P. 80.
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 A proximidade com a foz facilitou a 
comunicação com os outros países, enquan-
to a extensão permitiu que as embarcações 
penetrassem no continente. Esta logística é 
complementada com a cultura resultante do 
processo de ocupação ao longo das margens. 
Na primeira metade do século XX, as fábri-
cas, produtos e o comércio se condensavam 
no mesmo espaço. As trocas comerciais mo-
vimentavam a vida da cidade.  Vários tipos de 
produtos trazidos do campo pelos barcos eram 
comercializados na Ribeira.
 No filme “Douro Faina Fluvial” 
(1931), de Manoel de Oliveira, revela-se parte 
da história vivenciada nesse período, ou seja, o 
que se compreende ser o início do surgimento 
da identidade atual da população local. O fil-
me retrata o quotidiano da vida das pessoas na 
ribeira e de suas relações com as mercadorias 
e com o trabalho. Nota-se que todo um novo 
contexto emerge com o surgimento das fá-
bricas e das trocas comerciais. Atividades que 
reverberaram nos mais diversos meios do quo-
tidiano da população, assim como continuam 
ecoando nos dias atuais. As relações de ami-
zade, lazer, família, profissão e subsistências 
sempre se estabeleceram como prioridade na 
vida dos seres humanos, esse fenômeno é do-
cumentado no filme, sendo alguns fragmentos 
desse quotidiano também observados nos dias 
atuais.
 Nesse contexto das atividades comer-
ciais possibilitadas pela existência do rio, a 
temática existencial estava intrinsicamente 
conectada com o trabalho. Schulz apresen-
ta: “Heidegger’s definition of “dwelling”: “The 
way in which we humans are on the earth, is 
dwelling…” ¹� , sendo o habitar um ato que 
tanto se refere a uma ação prática e indissoci-
ável da existência humana, quanto uma proje-
ção psicológica do ser humano no espaço. 

 Ao longo do século XX, foram vários 
os acontecimentos que se sucederam no rio, 
que aos poucos foi tendo seu caráter alterado 
para o que podemos observar nos dias atuais. 
O transporte de mercadorias, aos poucos, foi 
sendo substituído pela introdução do cami-
nho de ferro, posteriormente, pelas autoestra-
das. Nesse processo logístico, a possibilidade 
de transporte por meios mais eficazes e abran-
gentes (como trens e caminhões), deu início à 
rarefação dos arquétipos identitários da cultu-
ra local. Figuras como a dos marinheiros, car-
regadores, peixeiras, entre outras, foram gra-
dativamente perdendo o protagonismo e, aos 
poucos, tornaram-se imagens complementares 
do cenário rememorante.
 O recente crescimento do turismo 
trouxe para o Porto e Gaia a possibilidade de 
renovação da cidade histórica, mas o interesse 
por esses espaços também tem causado confli-
tos com a população que ali sempre esteve. Esse 
fenômeno tem sido amplamente debatido e já 
se tem consciência de que parte da identidade 
desses locais tem se desfeito com o progresso 
das obras de reabilitação e com a substituição 
tanto das arquiteturas, quanto das pessoas, 
por novos conjuntos muito mais favoráveis ao 
capital financeiro. Essa rápida transformação 
não tem sido acompanhada pelos questiona-
mentos sobre os possiveis impactos que essas 
ações podem exercer no espaço a longo prazo, 
nem pela pergunta sempre se existiriam outras 
abordagens capazes de conciliar os diversos in-
teresses que atravessam o uso do espaço e que, 
assim, trouxessem mais benefícios à cidade de 
modo geral. Nesse contexto, é necessário que a 
investigação de alternativas seja desenvolvida e 
que a paisagem seja analisada de modo global, 
levando em consideração as suas imaterialida-
des e a sua função para com o conjunto.

12.   Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 8.
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“O Douro de hoje é outro. Nos últimos trinta anos, as barra-
gens mudaram-lhe as feições, desde os barrancos de Miranda 
até Crestuma. E o homem, a pouco e pouco, abandonou-o. 
Os rabelos ficaram a apodrecer nas margens, vencidos final-
mente pelo comboio e pelo camião-cisterna. Ressurgem hoje, 
porém, quase do nada, com a força do símbolo que sempre 
foram, cartaz turístico do transporte e comércio de vinhos 
do Douro. Um a um foram-se perfilando, junto ao cais de 
Gaia, defronte dos armazéns das casas exportadoras, de que 
ostentam logotipos e nomes. Também na zona do Douro, 
aqui e ali, como no Pinhão, vão aparecendo as silhuetas dos 
rabelos de velas enfunadas. “ ¹� 

13. CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Mar-
garida ..(Org.). O Rio. 1. ed. Porto: Panmixia, 2005. P.176.
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V. DOURO: Faina Fluvial. Direção: Manuel de Oliveira. Porto, 1931.
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 O último relatório do ICOMOS 14, 
de 28 de fevereiro de 2018, sinaliza uma série 
de ações realizadas no centro histórico do Por-
to e de Gaia, que vão em sentido contrário às 
recomendações para essas zonas. As políticas 
de restauro implementadas têm sido relapsas 
com as questões de valor patrimonial, para 
além de comprometerem a morfologia origi-
nal dos edifícios, eliminando qualquer possi-
bilidade de reconversão ou de documentação 
do que havia ali originalmente.

“In recent years, Portugal has witnessed an incre-
asing tourism pressure. In some respects, this phe-
nomenon has several perverse effects, be it at the 
social or patrimonial level, especially in urban 
centres classified or listed as UNESCO World 
Heritage. Gentrification is patent in some dis-
tricts in Oporto: the buildings are bought, espe-
cially by foreign investors, and transformed into 
hotels, or other forms of tourist accommodation. 
As a result, access to permanent housing has beco-
me much more difficult, if not impossible, for the 
local population in historic areas, particularly for 
money reasons. At the same time, we are witnes-
sing the disappearance of traditional shops, whi-
ch give the city of Porto its unique character “ 

 Foram diversos os pontos negativos 
apontados no relatório, referente às recentes 
transformações ocorridas no centro histórico 
de ambas as cidades. Os efeitos a longo prazo 
ainda são indeterminados, mas o documento 
aponta várias ações que devem ser atendidas 
de imediato, para que as consequências não 
se acentuem. Alguns setores da sociedade têm 
colaborado para ampliar o debate e pressionar 
o poder público para que tome ações efetivas, 
de forma a mitigar a pressão sofrida pela popu-
lação local. 

 Um paralelo histórico relacionado com 
a questão apresentada, coincidentemente, é a 
história de uma das ruínas selecionadas para 
o desenvolvimento desse estudo: a história do 
Senhor do Além. Atualmente, no local onde 
se localiza a capela barroca do século XVIII, 
dedicada à devoção do Senhor do Além, tam-
bém se localiza uma das ruínas cujo caráter é 
mais perceptível desde as margens do Douro, 
a Fábrica do Senhor do Além. Esta construção 
está em completo estado ruinoso, coberta por 
uma cobertura vegetal, o que confere à edifi-
cação a aparência de uma imagem idealizada  
e romantizada do que seria uma ruína. Loca-
lizada ao lado da ponte Luiz I, a ruína exerce 
uma presença marcante pela proximidade com 
o rio e pela perfeita associação com o aflora-
mento rochoso característico das margens do 
Douro. 
 Apesar da idade da capela, a história 
do Senhor do Além é muito mais antiga e, do 
seu relato, conseguimos extrair uma moral que 
se relaciona, em partes com a crítica aqui apre-
sentada, como também com o perfil das ações 
que serão abordadas nos capítulos seguintes.
 A história do Senhor do Além é um 
relato que faz alusão ao perfil das intervenções 
que se pretende investigar para serem realiza-
das nas Ruínas. A iniciativa popular que se su-
cedeu pela fé, mas também pela união de todo 
um povo ao redor de um símbolo de devoção. 
Os valores da época eram diferentes dos valores 
dos dias atuais, a crença era uma das maiores 
forças que impulsionavam a sociedade. Mas o 
fato é que o culto do Senhor do Além dife-
re dos cultos carregados pela igreja, pois a sua 
motivação veio por iniciativa popular e perdu-
rou ao longo dos séculos, mesmo sem grandes 
monumentos que o fizesse ser lembrado.

14.   ICOMOS - “International Council of Monuments and Sites” (ICOMOS), Associação cívil não-governamental, 
..ligada à ONU, através da Unesco.
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 “Passemos então àquela que era uma das devoções mais populares na área 
do Porto: O Senhor do Além. Há duas versões para explicar a origem do culto 
ao Senhor do Além. Uma alude ao facto de um pescador ter encontrado, no ano 
de 1139, a imagem de Cristo crucificado entre uns arbustos à beira-rio. A outra 
fala de um homem que, a caminho do estaleiro de Quebrantões, a teria achado 
igualmente no meio da vegetação ribeirinha. Seja como for, à imagem foi, desde 
muito cedo, atribuída uma rara capacidade milagreira, sobretudo no que toca à 
resolução de grandes e extremos casos de calamidades públicas, em particular as 
relacionadas com perturbações meteorológicas: secas, cheias, tempestades na barra, 
etc. O seu templo, a capela de São Nicolau, “a sua casa”, como registam quase 
todos os documentos que eles se referem, localizava-se na serra do Pilar, vindo a 
ser transferida, não sem grandes debates e discussões para a encosta dessa elevação, 
junto a uma fonte que aí ainda corre, devido à construção do mosteiro do Salva-
dor da Serra.  
 Este era indubitavelmente o santuário mais popular em volta do Porto. 
Não porque atraísse numerosos visitantes, peregrinos ou romeiros – com exceção 
da colorida romaria e cortejo fluvial de Setembro. Não porque o templo, hoje 
completamente alterado, tivesse grandiosidade capaz de chamar e albergar muitos 
devotos. A sua popularidade deve-se exatamente à capacidade de proteção dada 
pela imagem de Cristo crucificado. Todos os testemunhos celebram o seu poder. E 
as reações contra as tentativas de apropriação da mesma imagem levadas a cabo 
pelo Cabido da Sé do Porto confirmam o enorme apegamento de toda uma vasta 
comunidade.” 15

VI.    Acervo pessoal -   Ruínas da fábrica do Senhor do Além 

15.   CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Margarida (Org.). O Rio: 
..Douro: A sagração das Águas. 1. ed. Porto: Panmixia, 2005. P. 64.v. 1.
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Loca l ização das  ruínas  -  Breve  resumo his tór ico

 Ao longo das margens do Douro, vários elementos compõem um sistema de relação semio-
lógico, com seus respectivos significados que denotam a existência de diversos períodos históricos, 
remontando tanto ao período medieval quanto às fases da história da arquitetura que se sucederam 
nos séculos seguintes. A ocupação linear condicionada pelo rio expõe essas arquiteturas de forma 
análoga ao modo como quadros são expostos em uma galeria. As ponte, igrejas, Casas, a muralha, 
As Caves e até mesmo as pessoas compõem esse esquema de observação pra quem trafega pelo rio. 
Para o desenvolvimento deste trabalho, as Ruínas do período de industrialização do Porto foram 
escolhidas de forma a estabelecer, em um primeiro momento, complementariedade no que se re-
fere ao caráter das ações, mas também como uma forma de unificar a compreensão das margens 
correspondentes a Gaia e ao Porto como componentes de um mesmo sistema, relacionável pela 
arquitetura, pela história e pela sociedade.
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1.Centra l  t e rmoe lé t r i ca  do  Ouro 
1908

2.  Fábr i ca  de  Encerados 
Séc .  XX

3.Fábr i ca  de  Louça  de  Massa re lo s
1920

4.Cent ra l  Termoe lé t r i ca  do  Fre ixo 
1926

7.Fábr i ca  Senhor  do  Além
Séc.  XVI

O ed i f í c io  pos su i  uma longa 
h i s tór i a  de  ocupação ,  pr ime i -
ro  com um a  e rmida  do  sécu-
lo  XVI ,  depo i s  como hosp íc io 
no  sécu lo  XVIII  (Carmel i t a s 
Ca lcados ) ,  não  s endo  de  ex -
c lu i r  que  a  sua  ocupação  re -
monte  a  época  ante r io r. 

Até  o  s écu lo  XVIII  a  c idade 
e ra  ca rac te r i zada  por  peque-
nas  ocupações  vocac ionadas 
para  pe sca ,  depo i s  da  s egun-
da  metade  do  sécu lo ,  g randes 
a rmazéns  começaram a  s e rem 
cons t ru ídos  para  a  a rmazena-
gem do  Vinho do  Por to. 

Durante  o s  anos  60 ,   a  em-
pre sa  Mobi l  Oi l  Por tuguesa ,  
c r iou  uma e s t ru tura  de  a r -
mazenamento  e  d i s t r ibu ição 
de  gá s  butano  na  margem do 
Rio  Douro ,  ma i s  prec i s amen-
te  no  Ca i s  do  Cavaco  em Vi l a 
Nova  de  Ga ia ,  pe r to  da  Vi l a 
Pi s ca tór i a  da  Afurada .

Pr ime i ra  metade  do  sécu lo 
XX.  Mai s  t a rde  acabou tam-
bém abandonada  e  devo luta , 
a t é  s e  t e r  de f l ag rado  um in-
cêndio  no  seu  in te r io r  que 
obr igou  à  demol i ção  de  uma 
par te  do  ed i f í c io  no  ano  de 
2010.

A Fábr i ca  or ig ina l  fo i  cons -
t ru ída  em 1766,  Na  rua  da 
re s t auração.  Após  um incên-
d io  em 1920,  pa s sa  a  fun-
c ionar  próx imo da  Ponte 
D.  Mar ia  Pia .  Fo i  demol ida 
em 1991 para  a  cons t rução 
da  Ponte  São  João ,  re s t ando 
apenas  o s  fo rnos  e  a  chaminé . 

A  Cent ra l  t e rmoe lé t r i ca  do 
Ouro  fo i  uma cons t rução  re -
su l t ante  do  p lano  para  e l e -
t r i f i cação  do  Por to ,  para 
subs t i tu i r  a  i luminação  da 
c idade  do  gá s  para  e l e t r i c ida -
de .  Fina l i zada  em 1908,  por 
mui tos  anos  fo i  a  pr inc ipa l 
fo rnecedora  de  energ ia  da  c i -
dade .  

A  cent ra l  ent rou  em se r v i -
ço  ano  de  1926,  Na  época 
per tenc ia  à  União  Eléc t r i ca 
Por tuguesa  (UEP) .  Vindo  a 
subs t i tu i r  a  Cent ra l  t e rmo-
e l é t r i ca  do  Ouro ,  no  forne-
c imento  de  energ ia .  Até  à  dé -
cada  de  1970 a  cent ra l  a inda 
e s t ava  em func ionamento , 
mas  j á  com vár io s  pav i lhões 
de sa t i vados .

Deverá  t e r  s e r v ido  para  hab i -
t ação ,  f a zendo  par te  de  uma 
t ipo log ia  de  Quinta s  de  Re-
c re io  ca rac te r í s t i ca s  do  s éc . 
XVIII .  Sabe- se  que  j á  no  s éc . 
XX fo i  t r ans formada  para 
a lbe rgar  in s ta l ações  indus -
t r i a i s ,  onde  func ionou uma 
vacar i a ,  a  “ Vacar i a  da  Quinta 
da  A legr i a”

8 .Vacar i a  da  Quinta  da  A legr i a
Séc .  XVIII

6 .Caves  Fonseca
Séc .  XVIII

5 .Termina l  de  Gás  Mobi l
1963
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VII.    Acervo pessoal - Ruínas da Central Termoelétrica do Freixo
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 A central termoelétrica do Freixo é um conjunto de edifícios lo-
calizados às margens do Douro, próximo à Ponte do Freixo. A ocupação 
do terreno onde a central está localizada se inicia em 1919 e, sucessiva-
mente, outros edifícios vão sendo construídos, até que, em 1926, a Casa 
das Caldeiras e a Casa das Máquinas entram em operação. Em um estilo 
que pode ser definido como Art Deco, junto com a Casa de Serralves, 
os edifícios compõem exemplares dessa arquitetura do início do século 
XX. Ao logo dos anos, a central foi recebendo constantes atualizações, 
chegando aos anos 50 como importante complexo de fornecimento de 

VIII.    Acervo pessoal - Ruínas da Central Termoelétrica do Freixo
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energia para a região norte de Portugal. Em 1974, a nacionalização das 
companhias elétricas e a construção das barragens no Douro levaram à 
desativação da central na década de 1980. 
 Podendo ser vista de várias perspectivas diferentes, tanto do alto 
da Ponte do Freixo, quanto por quem navega pelo rio, essas ruínas são 
um elemento marcante na paisagem. Com apelo cinematográfico e ro-
mantizado, as imensas áreas livres ao redor dos edifícios conferem ao 
espaço a vocação para receber diversos perfis de programas. Atualmente, 
encontram-se em completo abandono, contribuindo para a degradação 
do que poderia vir a se confirmar como um edifício com valor patrimo-
nial.  

IX.    Acervo pessoal -   Interior, Ruínas da Central Termoelétrica do Freixo
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Caves  Fonseca 

 As caves Fonseca são exemplares desses edifícios construídos 
a partir de 1756. Representam uma das três zonas tipológicas que 
compõem o núcleo histórico da cidade. Gaia basicamente é forma-
da pelo núcleo antigo de Gaia, o conjunto urbano de Vila Nova e o 
enclave da encosta onde estão implantados os armazéns. A condição 
morfológica do terreno foi um fator determinante para a implantação 
das caves. A encosta das margens do Douro possui orientação a nor-
te, permanecendo grande parte do dia sem incidência direta da luz 
do sol. Os edifícios foram implantados paralelamente às linhas topo-

IX.    Acervo pessoal -   Interior, Ruínas da Cave Fonseca
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gráficas da encosta, estabelecendo uma relação de escalonamento, de 
forma a auxiliar na estabilização da temperatura no interior das caves. 
 As ruínas da Cave Fonseca são um exemplar notável para a 
representação desse contexto. A localização privilegiada de frente para 
o Rio, com vista tanto para ponte Luís I, quando para o Edifício da 
Alfândega do Porto, a tornam um espaço de grande interesse para a 
paisagem. A beleza da ruína está na simplicidade dos elementos, sen-
do ela composta por oito arcos de pedra e janelas que emolduram 
a paisagem, conferindo ao edifício um caráter distinto dos demais.   
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1 .1  O papel  da  genea logia  na  formação do caráter  do espaço 

XIV.    Dig. Arnaldo Soares -   Barco Rabelo, Rio Douro. 
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 No presente estudo, a história que se pretende apresentar é 
a de um senhor muito conhecido nas margens do Douro. Uma pes-
soa que ilustra parte da essência do espaço trabalhado, que reserva 
uma porção do imaginário romantizado e que, em sua memória, 
registrou ao longo de anos as transformações e os principais eventos 
que se sucederam nas margens do Rio Douro. É uma figura que 
caracteriza muitos dos pontos que serão discutidos neste trabalho 
e que, de algum modo, representa o grupo de pessoas que sempre 
estiveram em simbiose com o Rio. A decisão de começar com uma 
história que não se fundamenta na temática dos grandes fatos data-
dos e documentados com o rigor acadêmico, deve-se à necessidade 
de expor uma dimensão mais poética do espaço que deu origem 
e condicionou o desenvolvimento da cidade do Porto e de Gaia. 
Essa abordagem se reconhece como fundamental devido ao caráter 
excepcional que as margens possuem, visto a relevância inquestio-
nável da paisagem que, em 1996, foi reconhecida como patrimônio 
cultural da humanidade pela UNESCO15. 
 Um dos aspectos mencionados no processo de candidatura 
realizado pela Câmara Municipal do Porto, foi a presença de uma 
grande comunidade ativa que preservava costumes, tradições e va-
lores culturais 16. Neste sub-capítulo, em um primeiro momento, 
pretende-se apresentar a história real do Barqueiro Manuel Teixeira 
e construir uma relação entre a sua história e a do livro Cem Anos 
de Solidão. A lógica que se estabelece apresentando esses dois mate-
riais de campo – materiais, estes, não propriamente convencionais 
- é a de que os espaços assumem a vida das pessoas que os criaram e 
que, da mesma forma, morrem junto com elas. Numa compreensão 
mais alargada, se a vida e os costumes se desenvolvem no espaço e 
se o espaço, por sua vez, é adaptado ou foi o condicionador de tais 
vidas e de tais costumes, é também necessário compreender que, 
quando se pretende preservar um determinado espaço, deve-se levar 
em consideração quem são as pessoas que o representam. Com este 
intuito, a figura do barqueiro, como representativa do Rio Douro, 
é a mais iconográfica e arquetípica, assim como seus costumes e as 
atividades por ele desempenhadas. 

16.  UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura 

17.   Efectivamente, o Centro Histórico do Porto, na sua dimensão patrimonial, 
tem de ser entendido como um organismo vivo, cuja preservação depende 
da vitalidade das suas funções, o que o sujeita a contínuas transformações 
e a uma atenção constante na recuperação dos edifícios e espaços urbanos. 
(Justificativa para a inclusão na lista de patrimônio mundial, Processo de 
candidatura.1993)
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18.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 08.    
19.    CARVALHO, Adelia; LOPES, Amélia; WALLENKAMP, Margarida (Org.). O Rio: Manuel Teixeira: Barqueiro 

..do Douro. 1. ed. Porto: Panmixia, 2005. P. 82.

 Ao longo do século XX, o rio foi se 
transformando de acordo com as funções que 
lhe eram atribuídas. O Douro foi o rio da ex-
tração de areia, do transporte de carvão, o rio 
das barragens e da eletricidade. Por fim, já no 
final do século, o turismo se torna o novo fe-
nômeno de caracterização funcional do Rio. 
Pode-se abordar o assunto sob diferentes óti-
cas, desde a análise da importância técnico-e-
conômica do rio para a cidade como unidade 
administrativa, até uma visão mais antropoló-
gica que procure compreender o personagem 
resultante dessa atividade funcional. Este tra-
balho se relaciona mais diretamente com esta 
segunda visão, através da qual se tenta recons-
tituir a história do personagem de modo que o 
processo de sensibilização seja mais efetivo, as-
sumindo o valor de aproximar épocas distintas 
por meio da arquitetura, para a qualificação 
da experiência do usuário com o espaço tra-
balhado. Para tanto, apresenta-se de maneira 
informal a história de um personagem, fazen-
do referência à abordagem sociológica iniciada 
por Florian Znaniecki e William I. Thomas.  

“Some of the philosophers who have approached 
the problem of our lifeworld, have used language 
and literature as source of “information”.18  

 Para melhor ilustrar e dar forma ao 
objeto de análise, visando traduzir esse relato, 
utiliza-se da figura do Barqueiro, papel desem-
penhado por Manuel Texeira, como sendo o 
perfil de pessoa que tem a sua vida fundamen-
tada na relação com o Rio. É através da com-
preensão da sua visão sobre o espaço que se 
tenta captar o recorte rememorativo. 

“Usou-se ainda a genealogia ou genograma, fer-
ramenta familiar dos etnógrafos e que aqui nos 
evidencia como se dá a relação entre uma famí-
lia da Terra e uma família do Rio na geração 
dos pais de Manuel Teixeira; como a profissão de 
barqueiro foi a de muitos dos membros da sua 
família principalmente ao longo de duas gerações 
(a de Manuel Teixeira e seus pais) e como tal pro-
fissão desapareceu na geração dos filhos.” 19

 A história de Manuel Teixeira foi se 
desenvolvendo em conjunto com a história do 
rio, de modo que as fases que se sucederam nas 
transformações da sua vida assim o foram em 
decorrência das fases do rio Douro. São cinco 
principais fases que conectam a vida do bar-
queiro à história do Rio, começando por: A 
terra e o Rio, Barqueiro Particular, Barqueiro 
da Companhia, Barqueiro de Obras Públicas, 
Barqueiro de Turismo e Barqueiro de Traves-
sia. Cada uma dessas fases pode ser relaciona-
da com o determinado momento de transfor-
mação que se sucedeu no rio Douro ao longo 
da segunda metade do século XX, como: O 
rio como elemento natural, O rio do Vinho, 
O Rio da Mina, O rio das Pontes e Barragens, 
O rio Turístico. 
 Já em criança, o rio é um fator deter-
minante na vida de Manuel Teixeira. Desde 
cedo, no momento em que teve contato com 
os avós, as práticas da navegação começaram 
a lhe ser transmitidas. Seu avô paterno era la-
vrador, o materno era barqueiro. A origem da 
família de seus pais representa o paralelo entre 
dois mundos, o das pessoas que viviam de prá-
ticas relacionadas com a terra e o das pesso-
as que viviam no e do Rio. Seu avô materno 
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trouxe seu pai para trabalhar como barqueiro 
e ambos o ensinaram como também se tornar 
um.  

“Lá na minha terra ainda era miúdo já anda-
va nos barquitos pequenitos a remar de um lado 
para o outro, fui criado... nasceu-me os dentes 
na água e agente... Eu tinha 5 anos e já nadava 
como peixe.” 20

 Desde pequeno a arte da navegação 
foi-lhe transmitida por seu avô e pai. Manuel, 
assim, não concebia outra forma de existência 
que não a atrelada à navegação e, consequente-
mente, ao rio. Iniciando sua trajetória aos 12, 
foram 54 anos trabalhando como barqueiro, 
sendo muitas as funções que desempenhou no 
seu oficio, todas variações da mesma arte. A 
adjetivação artística é por ele utilizada no seu 
relato, configurando a interpretação de que a 
condição de barqueiro tem um sentido mais 
profundo do que a simplesmente expressada 
pelo ofício. Para navegar no rio – principal-
mente no daquele tempo, em que o cuidado 
com a forte correnteza e com as pedras no fun-
do poderia ser uma questão de vida ou morte 
-, precisa-se de habilidade e técnica. Todo esse 
contexto fazia da vida no rio uma arte pela no-
tável distinção entre ela e a vida que se desem-
penhava em terra, onde não havia tantos peri-
gos e as situação tendiam a uma estabilidade 
maior.
 Entre primos, irmãos e tios, foram vá-
rios os barqueiros na família de Manuel Tei-
xeira. Do lado da mãe, eram sete, do pai, eram 
mais que muitos, apenas um se tornou minei-
ro. O que se faz relevante é a riqueza de deta-

lhes que se apresentam na sua história. Para 
toda uma geração atual, esse tipo de relato fica 
confiado aos avós e aos livros que intentam re-
latar histórias notáveis que expressam algum 
sentido mais profundo sobre a condição de 
habitar o espaço. 

“A minha mãe estava em casa, no tempo da pes-
ca, trabalhava na pesca que ela nisso era artista. 
No tempo do Sável e da Lampreia trabalhava 
a minha mãe e as irmãs todas. Naquele tempo 
quase todas as mulheres ali na beira do rio, tudo, 
tudo trabalhava na pesca.[...] 21 

 Esse relato em muito se assemelha à 
história de Úrsula, apresentada por Márquez, 
no livro Cem Anos de Solidão. A matriarca da 
família exerce o mesmo papel basilar, seme-
lhante ao que Manuel Teixeira relata sobre sua 
mãe. As histórias se distinguem pelo seus con-
textos diferentes, épocas diferentes e por uma 
ser real e a outra um romance. Sem introdução 
prévia, a distinção de ambas se faz com dificul-
dade.
 O livro Cem Anos de Solidão descre-
ve a história da família Buendía, história que 
marca a trajetória da família em seu nascimen-
to, desenvolvimento e, por fim, na decadência. 
Já no início do livro aparecem algumas con-
siderações dos personagens quanto à ideia de 
pertencerem a um lugar. Assim como as pes-
soas da família, a residência que habitam tam-
bém é afligida por esse desenvolvimento meta-
bólico inerente aos seres vivos (nascer, crescer 
e morrer), tornando evidente que os espaços 
são contagiados pela vida e que, assim como as 
pessoas, também perecem diante do tempo. É 
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com esse enfoque que a justificativa desta dis-
sertação se sustenta: na ideia de que o espaço 
vai muito além de uma imagem ou construção, 
sendo impregnado de sentimentos e vivências 
que o tornam fundamentais para a identidade 
de uma cidade ou povo. A história da família 
Buendía pode ser entendida como metáfora 
para diversos contextos, fato notado pela se-
melhança com a história verídica relatada por 
Manuel Teixeira, em termos da organização 
familiar e da relação com o território. O livro 
não possui a intenção de tratar das questões da 
realidade, ainda assim contém uma infinidade 
de discussões que, até na arquitetura, podem 
servir para exemplificar e fortalecer o discurso 
que enfatiza a importância de estarmos atentos 
aos elementos formadores de uma identidade. 
Já em seu primeiro momento, o livro Cem 
Anos de Solidão nos chama a atenção para 
o “cenário”, através do cuidado do autor em 
descrever os princípios daquela civilização, a 
criação de um “arco”, onde tudo “começa pelo 
começo”. A cidade fictícia Macondo surgiu da 
maneira mais comum que uma cidade (mes-
mo real) pode surgir. Os fundadores partiram 
da sua cidade natal em busca do seu novo lar, 
desbravando o território desconhecido e le-
vando consigo tudo o que possuíam. Por fim, 
quando não encontraram o mar, decidiram 
fundar a cidade em uma clareira no meio da 
selva. 
 A partir da clareira, a cidade se desen-
volve e, aos poucos, vai desmistificando aque-
le território desconhecido. A medida que a 
vida avança junto com a cidade, o território 
de Macondo já não é mais a selva, mas sim 
as histórias e enredos que permeiam as ruas, 
as casas e toda aquela atmosfera outrora selva-

gem. A necessidade de se criar uma cidade é o 
que cria o personagem José Arcádio Buendía. 
“Personagem”, não por ser criado pelo autor 
Márquez, mas porque, acima de sua constitui-
ção enquanto pessoa, José Arcádio representa 
também o papel de criador, idealizador e fun-
dador de Macondo. Assim como Úrsula, além 
de ser uma personagem que, ao lado de Arcá-
dio, funda a cidade e fornece os alicerces para 
tal feito, é também a responsável pela família, 
assumindo a contínua responsabilidade de 
construir, cuidar e ampliar a casa dos Buendía.  

“José Arcádio Buendía, que era o homem mais 
empreendedor que se poderia ver na aldeia, de-
terminara de tal modo a posição das casas que 
a partir de cada uma se podia chegar ao rio e se 
abastecer de água como o mesmo esforço; e traça-
ra as ruas como tanta habilidade que nenhuma 
casa recebia mais sol que a outra na hora de calor. 
Dentro de poucos anos, Macondo se tornou uma 
aldeia mais organizada e laboriosa que qualquer 
das conhecidas até então pelos seus 300 habitan-
tes. Era na verdade uma aldeia feliz, onde nin-
guém tinha mais de trinta anos e onde ninguém 
ainda havia morrido.” 22 
 
 A história se ambienta na época da 
expansão colonial da América do Sul, onde 
a selva ainda era predominante e os povos ti-
nham uma intensa relação com a cultura eu-
ropeia e indígena. Dentro desse universo, as 
influências de ambas as culturas dão origem a 
outra totalmente nova, em que se encontram 
traços da civilização ocidental com influên-
cias europeias, associado à cultura indígena. 
Em nenhum momento, esta nova cultura se 
sobrepõe às outras, apenas estabelece uma re-
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lação de continuidade, aprimoramento e, por 
fim, de decadência. Devido ao simples fato de 
que, assim como qualquer organismo vivo, a 
formação de uma cultura também tem um co-
meço e um desenvolvimento, ela, por fim, en-
velhece e cai no esquecimento, até que o início 
de um novo arco seja, então, proposto.
 No decorrer da história, a família cres-
ce a ponto de não ser possível identificar a li-
nha de sucessão dos personagens, artifício in-
tencionalmente utilizado pelo autor, denotado 
pela extrema semelhança entre os nomes atri-

buídos a cada um dos personagens. Talvez a 
intensão fosse a de descentralizar a atenção das 
figuras individuais e conferir a elas um caráter 
coletivo e unificador da família, de forma que 
as muitas histórias de cada um dos persona-
gens fossem, enfim, uma mesma história. Esse 
gesto se mostra importante para o sentido que 
se pretende construir, isto é, o de que antes de 
sermos indivíduos, na perspectiva de uma so-
ciedade, compomos uma história na qual nos-
sas ações são provenientes de uma construção 
anterior.   
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 A falta de pretensão da obra de Már-
quez de se posicionar quanto às questões do 
espaço torna o material um interessante meio 
para a investigação ou, pelo menos, para a 
ilustração de algumas das maneiras pelas quais 
as pessoas se conectam com um determinado 
lugar e passam a encará-lo como seu lar. Esse 
sentimento de pertencimento é fundamental 
para a qualificação do espaço e para a manu-
tenção da sua identidade. 

[...] Não notou os minúsculos e profundos estra-
gos que o tempo fizera na casa e que depois de 
uma ausência tão prolongada teriam parecido 
um desastre a qualquer homem que conservasse 
vivas as suas recordações. Não o magoou a cal 
descascada nas paredes, nem os sujos algodões de 
teia de aranha nos cantos, nem a poeira das begó-
nias, nem o musgo das dobradiças, nem nenhu-
ma das armadilhas insidiosas que lhe estendia a 
saudade. [...] 23 

 Dois trechos servem para exemplificar 
a semelhança perceptiva que o autor expressa 
no período de decadência da família Buen-
día. Úrsula, assim como a casa que construiu, 

mutuamente sofrem com a ação do tempo. 
Durante a história, a personagem estabelece 
interdependência com o espaço compreendi-
do como a casa. Nos períodos de ascensão da 
família, a casa respondia do mesmo modo que 
a família. Acréscimos foram feitos, reformas 
e uma infinidade de acontecimentos se suce-
deram em cada cômodo descrito pelo autor. 
Fenômenos como esse talvez sejam recorrentes 
nas experiências particulares de cada família, a 
casa dos avós podendo ser um ambiente que 
expressa a passagem do tempo, assim como a 
condição do envelhecimento. Os constantes 
relatos e observações do autor emolduram esse 
evento de forma a nos conduzir à reflexão so-
bre o real significado atribuído à arquitetura. 
A facilidade de renovação ou de substituição 
de uma casa não é a mesma para um ser hu-
mano, a condição do envelhecimento em nada 
limita o habitar em um ambiente contempo-
râneo. As pessoas escolhem o espaço que me-
lhor associam com seu universo interno, cor-
respondendo ao que Schulz discute no livro 
Genius Loci, sobre o habitar enquanto um ato 
possibilitado pela identificação e pela orienta-
bilidade das pessoas com o espaço. 

23.    MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem Anos de Solidão. 40. ed. [S.l.]: Europam, 1976. 392 p. v. 1. P. 167.
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 Todas essas esferas intrínsecas ao espa-
ço, confundem-se entre termos e simbolismo 
difíceis de se definir através de propriedades 
palpáveis. São investigações da ordem filosó-
fica que misturam sentimentos e significados 
mutáveis quando tentamos apreendê-las de 
maneira analítica, eliminando a existência 
do ser humano e tratando do objeto como 
fenômeno inanimado.  O que é observado é 
que o significado do espaço é uma relação, já 
mencionada anteriormente, entre o ambiente 
e o ser que o experiencia, sendo este ser não 
propriamente um indivíduo, mas toda uma 
comunidade representada por ele. Uma con-
dição expressada por uma cultura cujas raízes 
há muito foram fixadas. Algumas manifesta-
ções se revelam por meio das práticas por elas 
desempenhadas, como o trabalho, pelo sim-
ples habito de frequência da realização de de-
terminadas atividades ou pelo diálogo com os 
códigos subjetivos criados entre grupos. Essa 
conexão não é inerente apenas aos espaços ca-
racterizados por uma cultura facilmente iden-
tificável, ela é uma conexão comum a todos os 
espaços e, por isso, torna-se difícil traçar um 
padrão ou determinar um modo enfático pelo 
qual tal ou qual elemento possa ser adicionado 
a um espaço a fim de se criar ou se contribuir 
com o modo pelo qual as pessoas encontrarão 
sentido nele. Esse fenômeno é uma busca in-
dividual, mas, como arquitetos, podemos, em 
um primeiro momento, propor espaços que 
permitam o desempenho de atividades que 

possam vir a se conectar de maneira sensível e 
orientada àquele ambiente, e, em um segundo 
momento, utilizarmos de todas as ferramen-
tas, conhecimento e metodologias para apro-
fundar e criar novas formas que sinalizem para 
esse caminho de conexão. 
 A terminologia é um recurso impor-
tante para a fenomenologia, pois através da 
compreensão dos significados de determinados 
termos é que se consegue criar maior precisão 
no entendimento sobre algumas palavras, de 
forma a auxilia o enquadramento metodoló-
gico nos preceitos definidos pela fenomenolo-
gia.
 Algumas definições são importantes 
para esclarecer os princípios que fundamen-
tam as nossas relações com o espaço e para 
estabelecer concordância em relação ao termo 
concreto, encarado de maneira filosófica, que, 
segundo Schulz, serve para designar o espaço 
real, onde estão contidas todas as multiplici-
dades, opondo-se ao sentido de abstrato que 
se refere a determinado recorte do objeto. 

“A concrete term for environment is place” 25 

 Como princípio do discurso inves-
tigativo, o recorte de determinado contexto 
é a base para determinar os pontos a serem 
investigados. No caso, a crítica que se faz na 
arquitetura é que o recorte está direcionado 
apenas para instâncias físicas e, assim, tende a 
desconsiderar fatores que se associam aos con-

“the existential meanings have deeper roots. They are determined by structures of our being-in-world” 24 

25.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 05.

1 .1  O pr incípio  da  ident i f icabi l idade e  as  razões  para  habi tar
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“The place represent architecture’s share in tru-
th. The place is the concrete manifestation of 
man’s dwelling, and his identity depends on 
his belonging to  places.” 26 

Orientablidade   
Identificabilidade

XVI. DOURO: Faina Fluvial. Direção: Manuel de Oliveira. Porto, 1931.
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ceitos de orientabilidade e identificabilidade, 
essenciais para o estado de habitar e pertencer 
a um lugar. “Man dwells when he can orien-
tate himself, within and identity himself with 
an environment” . Fundamentado no método 
fenomenológico, o autor determina que, para 
o estudo do espaço concreto - no caso, o espa-
ço real -, é necessária a redução para as carac-
terísticas fundamentais que se relacionam com 
o recorte de determinado fenômeno. 
 Na arquitetura, aborda-se o espaço 
através de métodos que objetivam a sistema-
tização e a quantificação dos elementos, de 
forma que as componentes possam convergir 
para a materialização do objeto arquitetônico. 
Contudo, tratar o espaço de maneira analítica 
pode deixar de considerar aspectos que levem à 
identificação do ambiente concreto. Na com-
preensão de Schulz, a definição de concreto 
pode ser melhor explicada pelos termos gathe-
ring (reunindo) e thing (coisa), em uma visão 
mais abrangente, os termos tendem a definir o 
espaço como a reunião de coisas, pressupondo 
a interação entre todas as componentes e ob-
jetivando satisfazer a definição de “existential 
space”, pela qual se compreende a relação do 
homem com o ambiente. O concreto se refere 
às coisas dizíveis, é a forma de retratação de 
um determinado fenômeno com um propósi-
to funcional. “O lugar é a concreta manifesta-
ção do habitar dos homens e a sua identidade 
depende do seu pertencimento para o lugar”. 
Na arquitetura e no urbanismo, deve-se buscar 
sistematizar o espaço considerando sua relação 
com o homem, isso pode gerar um terceiro gê-
nero, que se difere tanto do levantamento de 
dados que se relacionam apenas com o espaço, 

quanto do levantamento que se relaciona ape-
nas com o homem. Ainda assim, nesse terceiro 
tipo de levantamento, precisaríamos definir os 
parâmetros satisfatórios que seriam analisados 
para caracterizar esse novo elemento compos-
to. 
  
“The concept of existential space is here divided 
in the complementary terms “space” and “cha-
racter”, in accordance with the basic functions 
“orientation” and “identification”. Space and 
character are directly related to architecture, 
following the definition of architecture as a “con-
cretization of existential space” 27 

 O habitar é ato primordial que objeti-
va a criação de espaços, nele associa-se a ideia 
de proteção, sendo também onde se pode ma-
terializar a identidade de quem o habita. Esse 
impulso nativo do ser humano é que torna os 
espaços distintos, porque são um reflexo de 
uma sociedade com costumes, culturas, cir-
cunstâncias e uma série de recortes abstratos, 
mas que compõem um contexto concreto em 
que a função do arquiteto é inserir o objeto 
de modo que satisfaça a lógica anteriormente 
estabelecida. 
 O processo fenomenológico para 
compreender o lugar tem sempre como pon-
to central a relação do homem com o lugar, 
pois a concepção do lugar sem o homem é o 
recorte abstrato estudado por outras esferas 
da ciência. Nesse intuito, a arquitetura tenta 
compreender o processo de formação do espa-
ço interveniente pelo homem, onde este exer-
ce a sua ação de habitar, formando profunda 
conexão com os elementos do espaço, o que 

26.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 06.
27.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 05.
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gera, enfim, o sentimento de pertencimento. 
À medida que o homem transforma o espaço, 
sua identidade também segue tais transforma-
ções, um contexto simbiótico no qual homem 
e espaço podem ser reduzidos a um mesmo 
elemento.  
 De forma concreta, a história do bar-
queiro expressa perfeitamente essa condição, 
talvez pela evidente sinergia entre Manuel 
Teixeira e o rio. Ambos desenvolveram suas 
histórias estabelecendo inter-relações indisso-
ciáveis. A palavra “barqueiro” consegue apon-
tar sinteticamente para ambos, primeiro por 
determinar uma condição específica do ho-

mem – a saber, sua profissão -, mas também 
por revelar que, para sua existência como tal, 
o terreno - no caso, o rio - é fundamental para 
determinar seu ofício. De fato, o espaço é uma 
condição que pode servir de maneira genérica 
para determinar qualquer ofício realizado pelo 
homem, mas a distinção desse exemplo especí-
fico, o do barqueiro Manuel Teixeira, dá-se na 
realidade de seus relatos, no qual o persona-
gem identifica que o contexto do rio exerceu 
profundas contribuições na construção de seu 
carácter. 

 O livro Cem Anos de Solidão se di-
vide entre objeto real, que contém uma des-
crição quase fatídica da fundação de povoados 
na América Latina, e elementos surrealísticos, 
com referências a crenças populares, apresen-
tando uma história que não tem a intenção de 
ser um documento, mas que, ao mesmo tem-
po, apresenta a visão singular do autor sobre o 
lugar, a família, a morte e o espaço, recriando 
um ambiente com caráter distinto. Os espaços 
dependem desse caráter definido pelo livro de 
Schulz, que tenta estabelecer conceitos através 
de uma abordagem etimológica e fenomeno-
lógica, buscando evidenciar o que torna os es-
paços mais qualificados e com sentidos mais 
profundos. 
 Traçar o paralelo entre a história da fa-
mília Buedía e a do Barqueiro Manuel Teixeira 
e outras histórias do Rio, pode conferir ao tra-

balho a sensibilidade necessária para interven-
ção em uma área tão sensível e única. Como 
na crença da família que saiu da sua terra natal 
em busca do mar e que, ao não encontrá-lo, 
decide formar uma cidade no meio da mata, 
dando origem a um novo lar, mas que só po-
deria assim ser considerado, na compreensão 
de José Arcádio Buedía, fundador e patriarca 
de Macondo, quando ali houvesse um mor-
to para se enterrar.  A questão fundamental 
nesse trecho são os símbolos que atribuímos 
ao espaço para nos identificarmos e nos sen-
tirmos pertencentes a ele. No discurso de Ma-
nuel Teixeira, ele identifica a sua história como 
dividida entre dois mundos: sua origem por 
parte dos avós paternos, agricultores, e, assim, 
pertencentes à terra, tirando dela seu sustento; 
em oposição ao avô materno, barqueiro, parte 
das pessoas do Rio. 

1 .1  Notas  gera i s
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 Na história do barqueiro, a vida de 
Manuel Teixeira é marcada por sua genealogia, 
assim como a família Buedía. Seus avós eram 
barqueiros, assim como seu pai, como seus ir-
mãos, primos e parentes. Já foi mencionada a 
dicotomia que se estabelece entre as pessoas da 
terra e as pessoas do Rio, a arte do Rio é única 
e se precisa de muita experiência para se tornar 
apto a navegá-lo. 

“Whereas “space” denotes the three-dimensional 
organization of the elements which make up a 
place, “character” denotes the general “atmosphe-
re” which is the most comprehensive property of 
any place.” 28 

 O caráter do espaço talvez não esteja 
nas coisas que existem nele, mas na maneira 
com que foram feitas, ou seja, está na técni-
ca utilizada pelas mãos de quem o criou. Em 
qualquer construção, nos detalhes são reve-
ladas as ferramentas utilizadas para construí-
-la. No entalhe da pedra renascentista ou nas 
cornijas barrocas, a relação entre o objeto e o 
artesão é expressada pela materialidade que a 
arquitetura assume, em estilo e técnica, repre-
sentando o momento vivido por aquela cidade 
ou estado. No que se entende reduzidamente 
por “carácter”, convergem valores culturais, 
econômicos, simbólicos e toda uma série de 
informações a respeito do espaço. Todo espaço 
significativo se respalda no contexto em que 
foi criado, assim melhor traduzido pelo termo 
“Zeitgeist” 29 .
 Com a finalidade de revelar o real 
objeto deste estudo, buscou-se, neste primei-
ro capítulo, apresentar diferentes abordagens 
metodológicas, partindo de referências como, 
no primeiro momento, da história de um 

personagem, apresentado no livro O Rio, e, 
posteriormente, fazendo relação direta dele 
com o livro Cem Anos de Solidão, de Gabriel 
García Márquez . Ambos representam o papel 
da genealogia na formação do espaço, revelan-
do que a cidade é um processo contínuo de 
transmissão de costumes e valores para seus 
descendentes, mas também denotando que, 
assim como para todas as coisas, existe um fim 
e, se a transmissão de gerações é interrompida, 
o espaço também perece igual ao organismo 
vivo.

“A place is therefore a qualitative, “total” pheno-
menon, which we cannot reduce to any of its pro-
perties, such spatial relationships, without losing 
its concrete natural out of sight.” 30

 A abordagem romântica desse tra-
balho se deve à característica excepcional da 
influência do rio na formação da cidade do 
Porto, Gaia e outras ao longo das margens. 
História que remonta a uma trajetória de qua-
se dois mil anos  e, ao longo desse percurso, di-
versas atividades só foram possíveis devido às 
características geográficas do rio, que adentra 
pelo território e nas margens desenvolveu-se 
um repertório semiológico, refletindo a lógica 
de que as questões funcionais e sociais se orga-
nizavam no território. 
 O lugar é constituído por diversas coi-
sas, como já mencionado, e tamanha variedade 
é impossível de ser apreendida pela linguística, 
pois é um complexo fenômeno, o qual as mais 
diversas ciências buscam compreender atra-
vés das mais diferentes abordagens e recortes. 
A arquitetura desempenha um papel central 
na relação com o espaço, pois sua atribuição 
principal consiste em intervir, alterar e inven-

28.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 11.
29.   Zeitgeist é um conceito que traduzido significa espírito do tempo, o termo foi utilizado pelo alemão Johann 

..Gottfried Herder e outros românticos alemães, mas ficou conhecido pela obra de Hegel, Filosofia da História. 

..Em 1769
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tar novos contextos, objetivando a melhor ex-
periência do usuário no que se relaciona com 
as suas necessidades e no que, como se refere 
Schulz, concerne ao ato de habitar. Para tal 
ato, a busca pela total compreensão desse con-
texto é imprescindível, mesmo que o entendi-

mento pleno e finalizado seja impossível. Até 
mesmo para o menor dos objetos, a intenção é 
a contínua busca por novas formas de relacio-
nar as mais diversas componentes existenciais, 
seja a dos humanos, seja a do próprio espaço.  

30.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 11.
31.    Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 10.
32.    MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem Anos de Solidão. 40. ed. [S.l.]: Europam, 1976. 392 p. v. 1. P. 61.
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“ [...] a “place”, which according to local circumstances 
has a particular identity.” 31

“Nós não iremos — disse. — Ficaremos aqui, porque 
aqui tivemos um filho. — Ainda não temos um morto 
— ele disse. — A gente não é de um lugar enquanto não 
tem um morto enterrado nele.” 32
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XVII - Acervo pessoal – Arcos das Ruínas do Convento do Carmo em Lisboa
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 Baudelaire, assim como Simmel, foi 
espectador das grandes transformações decor-
ridas da Revolução Industrial. Simmel, em The 
Metropolis and Mental Life (1903) 34, faz uma 
grande reflexão sobre o processo psicológico 
sofrido pelo novo cidadão no período de tran-
sição do modelo rural para o novo contexto 
metropolitano, usando como exemplo a ci-
dade de Berlim. Baudelaire presencia a remo-
delação de Paris no período de Napoleão III, 
onde Haussmann executa uma série de demo-
lições na cidade, inclusive a do bairro medie-
val La Cité , impulsionado pelo desejo de mo-
dernização seguindo influências iluministas. 
No decorrer do século XX, presenciamos um 
esforço maior no sentindo da preservação do 
patrimônio histórico, marcado pela unificação 

de entendimentos, convergindo na criação da 
Carta de Veneza , que atualmente nos serve de 
parâmetro para a intervenção no patrimônio 
histórico. 
 Não é preciso aprofundar muito na 
questão da importância dos movimentos con-
trários ao contexto predominante. Na orga-
nização das sociedades, sempre se buscou o 
equilíbrio de interesses entre todas as partes. 
Evidentemente que, para além desse equilí-
brio ser relativo e dificilmente definível, é um 
conceito inerente às teorias mais utópicas. 
Mas movimentos de militâncias, mesmo que 
não assumindo o caráter político, são uma 
importante ferramenta de regulação das prá-
ticas desempenhadas em uma sociedade, pois 
incitam o debate e a exposição de alternativas 

02  -  Capí tu lo
 
Aval iação não s i s têmica  da  condição mater ia l  do espaço

“E neste sentido foi importante a obra de François Guizot Histoire de la civilisation em France depuis la 
chute de l`Empire romain jusqu´en 1789, quem integrava em um processo linear o desenvolvimento das 
raízes históricas nacionais; e ao mesmo tempo a presença de Victor Hugo, quem, segundo o autor, “inau-
gurou a figura do escritor que inventa o patrimônio, porta-voz dos monumentos”. A racionalidade das 
Luzes, se somou à visão romântica do século XIX, que integrava as paisagens e as ruínas – valorizadas por 
Chateaubriand e Simmel –; e a visão dialética entre passado e presente, realidade e utopia, que na vida 
convulsa da metrópole – documentada por Baudelaire –, se aprontam as contradições do século XX.”  33

33.    SEGRE, Roberto. Século XXI: a síndrome do patrimônio. In: Resenhas online, 104.01, ano 9, agosto 2010. Dis    
. ponível em:  http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/09.104/3739 . Acesso em: 01/07/18.31.

34.    SIMMEL, Georg. (1950). The Metropolis and Mental Life. In K. H. Wolff (Ed.), The Sociology of Georg Sim       
..mel. Nova Iorque: P. 409-424.
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para a solução dos problemas encontrados. Se, 
no passado, o movimento romântico foi uma 
corrente contrária ao positivismo, este fora 
impulsionado pelo surgimento das tecnologias 
criadas pela Revolução Industrial. 
 Contexto do qual emerge o movi-
mento moderno – que, em seu período em-
brionário, surge como opositor às correntes 
revivalistas e aos estilos anteriores ao próprio 
movimento. Os pós-modernos, na arquitetu-
ra, após a segunda guerra mundial, aprimora-
ram o desenvolvimento da corrente arquitetô-
nica com viés humanizado, em uma tentativa 
de conciliar a técnica proposta pelos moder-
nistas com a crítica social que se construiu em 
cima da abordagem funcionalista. Em qual-
quer sociedade em que haja a predominância 
de uma corrente de pensamento, o pensamen-
to contrário emerge como forma de mitigar 
a imposição criada por determinado excesso. 
Esse jogo dialético, no confronto de antíteses, 
fornece o embasamento necessário para o con-
tínuo aprimoramento do conhecimento em 
suas respectivas áreas.  
 No primeiro capítulo do trabalho, 
atendeu-se à temática dos fatos não sistema-
tizáveis, isto é, relacionados com a condição 
imaterial do espaço, e procurou-se apresentar 
no texto duas escalas: uma específica à condi-
ção do Rio Douro e, a outra, relacionada a um 
contexto mais amplo e geral, ligado a questões 
filosóficas da existência do homem no espaço 
real. Este segundo capítulo é também orien-
tado por dois paralelos, dando, por um lado, 
a possibilidade de análise das ruínas como 
objeto de estudo na condição de elemento ar-
quitetônico patrimonial, e, por outro, como 
espaços resultantes de um processo urbano 
ocorrido no século XX, no contexto do desen-
volvimento das cidades ocidentais. 
  O estudo de reconversão desses espa-
ços abandonados – a saber, as ruínas à margem 
do Douro -, surge, em um primeiro momento, 

na tentativa de encontrar soluções reais para 
sua reinserção no espaço urbano. À medida 
que a investigação sobre o tema se aprofunda, 
nota-se, sobre esses espaços, a convergência 
de vários temas. Apesar de carecerem de um 
aprofundamento ainda maior se analisados in-
dividualmente, é na análise da junção de todos 
esses temas que mais se orienta o caso especi-
fico de estudo.
 A primeira componente é atribuída 
às teorias do patrimônio, delimitando a com-
preensão da definição do que caracteriza uma 
ruína e de qual é a sua relevância para o con-
texto de uma sociedade ou, ainda, qual é o seu 
significado para a história. Também se buscou 
apoiar tais reflexões na ética desenvolvida por 
alguns teóricos no trato com o patrimônio, 
devido ao fato de as ruínas integrarem um es-
paço já reconhecido como de valor inestimável 
e pelo potencial de virem a ter, no futuro, va-
lor patrimonial como peças individuais.
 A segunda componente abordada é a 
que se refere ao urbanismo. Esses espaços pos-
suem similaridade com diversos outros con-
textos dispostos ao redor do mundo, sobre os 
quais vários arquitetos, ao longo dos últimos 
anos, têm estudado e tentado desenvolver so-
luções inovadoras que realmente possuam a 
capacidade de potencializar as características 
mais singulares de cada um desses locais. 
 Essa condição específica as torna um 
espaço interessante para o experimentalismo e 
para a investigação de novas abordagens urba-
nísticas, como também incita o continuo es-
forço para preservar aspectos da cultura local 
e fomentar a diversidade de usos e atividades 
em benefício da sociedade. Por isso, buscou-se 
diversificar o conteúdo exposto, visando criar 
uma argumentação específica para o contexto 
trabalhado e, com isso, contribuir não só para 
o pensamento específico para um projeto, mas 
para acrescentar conteúdo em uma discussão 
compartilhada por muitos outros trabalhos. 
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 As primeiras definições de ruínas e 
as possíveis interpretações sobre seu estado 
surgem em meados do século XVIII, com 
o arqueólogo erudito e historiador de arte 
Quatremère de Quincy, que teve um papel 
importante para o contexto francês da épo-
ca. Suas ideias influenciaram, em parte, os 
posicionamentos de Ruskin e Viollet-le-Duc, 
sendo um dos primeiros a tratar do tema do 
restauro e da interpretação dos objetos arqui-
tetônicos e artísticos no contexto de transição 
para o período moderno. 35 Seu trabalho enfa-
tiza a necessidade de preservação das obras de 
arte em seu contexto e, ainda, a preservação 
do próprio contexto em que as obras foram 
criadas, incluindo a arquitetura . Com o pas-
sar do tempo, suas ideias foram se tornando 
mais conservacionistas, atentando para o fato 
de que a reconstituição de uma escultura deva 
ser mínima, com a finalidade de não compro-
meter sua leitura com novas partes inseridas. 
 Quatremère de Quincy compreendia 
que a finalidade do objeto não estava na in-
tegridade das partes remontadas, mas na ex-
pressão da sua história. Seu posicionamento 
quanto ao grau de intervenção em edifícios e 
esculturas variava de acordo com as caracte-
rísticas fundamentais dos objetos. Considera-
va que alguns edifícios poderiam permanecer 
em ruínas, já que são feitos de pequenas partes 
que facilmente podem ser reconstituídas e re-

plicadas, atentando para o fato dos acréscimos 
serem feitos de forma a serem distinguidos das 
partes antigas - ao contrário de esculturas, que 
eram constituídas de partes únicas e insubsti-
tuíveis. Mas considerava importante impedir a 
degradação do edifício, de forma a prolongar 
a sua vida por meio da restauração das partes 
ausentes a partir dos elementos originais. 36 
 Quincy fala a respeito do aspecto de 
vetustez dos edifícios, a marca de sua idade na 
patina e na sua deterioração controlada. De 
modo geral, suas ideias permeiam dois para-
lelos amplamente debatidos nos anos subse-
quentes, influenciando posicionamentos que 
sustentaram tanto as teorias mais dogmáticas 
- que defendiam repristinação dos edifícios -, 
quanto teorias mais conservacionistas e defen-
soras da preservação integral da história dos 
monumentos. 37

“A ideia de antiguidade imprime nos monu-
mentos, assim como nos homens, um caráter de 
respeito e veneração. Admiramos neles essa pre-
dileção da sorte que os salvou da mão do tempo; 
nos parecem privilegiados; apenas o fato de sua 
conservação os torna para nós objetos maravilho-
sos. [...] 38 

 As ruínas, por vários motivos, sobre-
viveram às causas que levaram outros edifícios 
ao completo desaparecimento. Somente por 

2 .2  Relevância  das  ruínas  para  a  preser vação 
dos  va lores  de  uma soc iedade.

35.    KÜHL, Beatriz M, Quatremère de Quincy e os verbetes Restauração, Restaurar, Restituição e Ruína. PP. 101.    
36.    QUATREMÈRE DE QUINCY, Considérations Morales sur la Destination des Ourages de L’Art, op.cit, pp.36-

..38. In. KÜHL, Beatriz M, Quatremère de Quincy e os verbetes Restauração, Restaurar, Restituição e Ruína. PP. 

..103
37.    KÜHL, Beatriz M, Quatremère de Quincy e os verbetes Restauração, Restaurar, Restituição e Ruína. P. 106 
38.    QUATREMÈRE DE QUINCY, Considérations Morales sur la Destination des Ourages de L’Art, op.cit, pp.36-

..38. In. KÜHL, Beatriz M, Quatremère de Quincy e os verbetes Restauração, Restaurar, Restituição e Ruína. PP. 

..66-67.
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este fato, elas já se tornam elementos dignos de 
interesse. Nesse trecho, o juízo de valor do ob-
jeto não está presente, mas serve para sinalizar 
que qualquer elemento em ruína é possuidor 
de uma história e revelador de acontecimentos 
que levaram ao estado incomum de existirem 
sem um uso propriamente definido. 
 
 A graça da vetustez deve-se, pois, à cer-
teza, mas também, à aparência da vetustez. Eis 
por que é tão precioso aos olhos amador esse ver-
niz do tempo, que se busca frequentemente des-
fazer. Dar de novo a esses restos mutilados uma 
integridade mentirosa, apagar e fazer desapare-
cer das obras antigas a marca da antiguidade e 
dar-lhes um falso ar de juventude, é delas tirar, 
em parte, seu valor e sua beleza, e essa espécie 
de inviolabilidade que as protegia do ataque do 
espírito de crítica. [...] 39 

 Nesse caso, a obra de Quincy, con-
forme citada acima, é voltada para as ruínas 
antigas, em um período em que se sucedera a 
restauração de monumentos em Roma e Ate-
nas. O autor julga que as ruínas, sendo um 
estado que aflige um edifício, não têm para 
os novos edifícios o mesmo valor que para os 
antigos, pois os antigos possuem milhares de 
lembranças, significados e vestígios de uma 
sociedade muito distante da nossa, o que jus-
tifica a manutenção das ruínas como objeto 
de investigação e de inspiração para as artes. 
Quincy defendia que a definição mais apro-
priada para determinar uma ruína era a dis-
solução das suas partes, complementarmente, 

Cesare Brandi (1906-1988) acrescenta, quase 
100 anos depois, que a “Ruína será, tudo aquilo 
que é testemunho da história humana, mas com 
um aspecto bastante diverso e quase irreconhecí-
vel em relação àquele de que se revestia antes” 40. 
Ambas as definições ainda não satisfazem com 
devida clareza o que melhor define o sentido 
ou categorização do valor de uma ruína. Alois 
Riegl (1858-1905) caracteriza a ruína como o 
edifício impossibilitado de abrigar um novo 
uso, seja por uma completa deterioração, seja 
por questões técnicas. Assim como para Quin-
cy, a valorização da ruína estaria diretamente 
relacionada com o tempo e, por consequência, 
aos monumentos da antiguidade - estes, por 
já há muito sem usos propriamente definidos, 
não correm o risco de intervenções que com-
prometam a sua compreensão. 41  
 Ao tratar de intervenção em situações 
onde o objeto já exerce significado, a aborda-
gem deve ser adequada às especificidades do 
contexto. A leitura do espaço e do edifico deve 
considerar todas as multiplicidades que inte-
gram e reforçam a sua identidade. O patrimô-
nio carrega consigo fatores que complexificam 
sua compreensão, para tal, a avaliação que se 
exerce deve conter a clareza do fundamento a 
ser seguido, seja a restauração, conservação, 
reutilização ou, ainda, todas as abordagens 
também podem estar presentes, 42 contudo, 
a aproximação das teorias que deram base ao 
desenvolvimento do restauro deve ser exposta, 
de forma a garantir integridade metodológica, 
mesmo nas práticas mais subversivas. 

39.    QUATREMÈRE DE QUINCY, Considérations Morales sur la Destination des Ourages de L’Art, op.cit, pp.36-
..38. In. KÜHL, Beatriz M, Quatremère de Quincy e os verbetes Restauração, Restaurar, Restituição e Ruína. PP. 
..66-67.

40.    BRANDI, C. Teoria do Restauro. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia - Ateliê Editorial, Coleção Artes & 
..Ofícios, 2004.P.65.

41.    RIEGL, Alois. El culto moderno de los monumentos, su carácter y sus orígenes. 2007. ed. [S.l.]: Instituto Anda... 
..luz Del Patrimonio Histórico, 1984.P. 43.
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“En realidad, todo problema de intervención es 
siempre um problema de interpretación de una 
obra de arquitectura ya existente, porque las posi-
bles formas de intervención que se plantean siem-
pre son formas de interpretar el nuevo discurso 
que el edificio puede producir” 42 
 Para Viollet-le-Duc, a arquitetura de 
seu tempo, comparativamente, associava me-
todologias tais quais as de diferentes áreas das 
ciências. A anatomia, a linguística, a antropo-
logia e as demais disciplinas científicas, uti-
lizavam a metodologia da dissecação de seus 
objetos de investigação para encontrar classi-
ficações que satisfizessem determinadas regras 
taxionômicas. Assim como a ciência, para ele, 
a arquitetura também podia ser compreendida 
através da operacionalização do mesmo méto-
do, pela investigação do conhecimento deta-
lhado do seu passado, seguindo preceitos do 
positivismo do século XIX, que se apoiava nas 
ciências como forma de manutenção do co-
nhecimento desenvolvido por uma sociedade. 
 Para Viollet-le-Duc, a abordagem no 
momento histórico deve partir da compreen-
são lógica da sua estrutura e da globalidade de 
determinado movimento. Como efeito de suas 
ideias, a prática deveria consistir na criação de 
um objeto idealizado, com características que 
visassem a rememoração do movimento his-
tórico em detrimento da natureza do próprio 
edifício. Consistia, assim, no gesto da restau-
ração, que não intencionava retornar o edifício 
ao seu estado primeiro, mas o utilizava como 
apoio para experimentar uma existência que 
continha todos os preceitos da corrente histó-

rica/arquitetônica a que pertencia. 43   
 O contexto no qual todos esses autores 
e precursores das teorias do restauro e inter-
venção no patrimônio esboçaram suas ideias 
se torna importante para a compreensão de 
seus posicionamentos e, com isso, adaptá-los 
ao contexto contemporâneo. Na época do Se-
gundo Império, após a Revolução Francesa, 
Viollet-le-Duc era encarregado do restauro 
dos edifícios monárquicos, destruídos na re-
volução. Nesse primeiro período, o estilo clás-
sico adotado pelas últimas famílias monárqui-
cas era rejeitado pelos arquitetos, que foram 
buscar no gótico medieval o estilo que repre-
sentaria as virtudes francesas. Nesse contexto, 
surge o estilo eclético e diversas obras do autor 
se enquadram no revivalismo gótico ou neo-
classicismo, movimento que se desenvolve por 
toda Europa a partir do século XIX. 
 Sua teoria foi amplamente criticada, 
principalmente pela arqueologia, pois o false-
amento dos edifícios contrariava a documen-
tação dos fatos históricos e desconsiderava em 
grande parte o contexto em que as obras foram 
erigidas44. Apesar de todas as críticas feitas à 
abordagem de Viollet-le-Duc, suas ideias trou-
xeram uma grande contribuição para as dis-
cussões sobre patrimônio. Entender os edifí-
cios por meio de sua própria lógica nos auxilia 
na tomada de decisões quando existem lacunas 
na documentação, ajuda-nos a compreender a 
matriz fundamental que deu origem ao edifí-
cio “Forma prístina”.45 John Ruskin representa 
os ideais românticos do Séc. XIX. Assim como 
Viollet, as ideias de Ruskin eram um produto 

42.    SOLÀ-MORALES, Ignasi. Teorías de la intervención arquitectónica. 2006. ed. Barcelona: Hurope, 1979. P.15.
43.    SOLÀ-MORALES, Ignasi. Teorías de la intervención arquitectónica. 2006. ed. Barcelona: Hurope, 1979. P.22.
44.    CAPITEL, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorias de la restauración. 1992 ed. Madrid: Alianza Edito 

..rial, (1ªed. 1988). P.19-25.
45.    SOLÀ-MORALES, Ignasi. Teorías de la intervención arquitectónica. 2006. ed. Barcelona: Hurope, 1979. P.22.
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ou reação ao novo movimento que surgia em 
seu tempo. A revolução industrial trazia um 
novo contexto e sobrepujava o passado, intro-
duzindo novos valores na sociedade inglesa. 
Nesse período, todos os campos da sociedade 
foram afetados pela revolução, uma nova clas-
se de trabalhadores surge, como também uma 
nova compreensão de arquitetura e arte. As 
transformações do período, assim como as de 
Haussmann em Paris, foram objeto de reação 
por parte de uma série de pensadores e deram 
origem aos primeiros pensamentos a respeito 
do patrimônio e ao reconhecimento de seu va-
lor histórico e cultural. Nesse período, come-
çam a surgir teorizações a respeito da forma de 
abordagem desses espaços, mas é só em 1931, 
com a Carta de Atenas, que os arquitetos che-
gam a um consenso ou a um código ético so-
bre a intervenção nesses espaços. 

‘’não temos o direito de lhes tocar. Não nos per-
tencem. Pertencem em parte aos que os constru-
íram e em parte às gerações que hão-de vir de-
pois”46  
 
 O argumento de Ruskin acima pode 
ser recontextualizado para o tempo atual, no 
momento em que se verifica a necessidade 
de preservação do contexto em que as ruínas 
do Douro estão inseridas. A paisagem tem se 
mostrado em rápida transformação e o recente 
passado industrial, a condição de uma ribei-
ra funcional e decadente, tem-se rapidamen-
te apagado. A abordagem deste trabalho faz 
alusão ao romantismo, sendo um movimento 
contrário a um contexto específico, isto é, uma 
forma de questionamento daquilo que pode 

estar sendo substituído no momento de tran-
sição entre o passado e um novo período. 
 A citação acima demostra claramente 
a ideia de Ruskin de que as ruínas são uma 
imaterialidade que transpôs a ideia de objeto e 
que, agora, torna-se parte do conjunto cultu-
ral e identitário do lugar em que está inserida. 
Nesta pesquisa, a identidade que se pretende 
trabalhar é a do espaço que serviu de alicer-
ce para a manutenção e desenvolvimento de 
uma cidade, cujas características morfológicas 
deram origem a uma diversidade de “persona-
gens” característicos que, atualmente, fazem 
parte do imaginário coletivo cultural do Porto 
e Gaia. Pessoas como o barqueiro, o pescador 
ou as mulheres que vendiam peixes rememo-
ram um passado valoroso e singular da história 
do Rio.

“Por todo o lado, onde a influência desta socie-
dade educada se faz sentir, os antigos edifícios são 
destruídos sem parar (...). E quando a nova rua 
(...) abriu o seu caminho entre os destroços dos 
monumentos históricos e consagrou pela sua si-
metria a ruína de tudo o que outrora inspirava 
a reflexão e requeria a atenção e a piedade, a ci-
dade, na sua nova brancura, é aclamada pelo seu 
esplendor e os seus habitantes são louvados pelo 
seu patriotismo: um patriotismo que consiste em 
ultrajar a memória dos seus pais e a submeter os 
seus filhos a uma permanente tentação.” 47

 Muito mais que sobre a história do 
restauro e as práticas a serem seguidas, a argu-
mentação desses autores supracitados nos ser-
vem como advertência para as decisões erradas 
que tomamos como sociedade em relação aos 

46.   RUSKIN, John. The Sevem Lamps of Architecture. In: LIMA, Isabel Pires. Trajectos - o Porto na Memória Natu 
.ralista. Porto: Guimarães Editores, 1989. cap. 1, P. 28.

47.   RUSKIN, John. The Sevem Lamps of Architecture. In: CHOAY, Françoise. Alegoria do Património. 2010. ed. 
..Lisboa: Edições 70, 1992. cap. 1, P. 61.
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monumentos que carregam os valores de uma 
cultura ou povoado. Sem alicerces sólidos, 
qualquer cidade ou país facilmente substitui 
uma construção criada ao longo de gerações 
por algo infundado, desacreditado de valor 
moral. O confronto de ideias e pensamentos 
é fundamental para que qualquer questão se 
desenvolva orientando-se para o equilíbrio. 
Quando os posicionamentos sobre o restauro 
crítico e o restauro científico são colocados em 
paralelo, outra corrente intermediária surge 
para dar continuidade a um pensamento mais 
próximo com a realidade. Esse é o efeito de-
sejado defendido como “militância”, por mais 
que esta seja uma compreensão empírica, é 

de fato senso comum compartilhado pela so-
ciedade. O que se pretende atingir com esses 
exemplos apresentados é uma proposta forte 
o suficiente para gerar o mesmo efeito opo-
sitor que os trabalhos motivados pelo movi-
mento romântico no século XIX e, com isso, 
contribuir para a discussão já difundida por 
uma série de arquitetos mundialmente reco-
nhecidos, como Rem Koolhaas, Jan Gehl, Ber-
nard Tschumi, entre vários outros, que serão 
apresentados posteriormente, com o objetivo 
de fundamentar, por meio de exemplos reais, 
as ideias apresentadas até o momento através 
de uma argumentação de caráter imaterial e 
teórico. 

 O Convento do Carmo, em Lisboa, 
serve para exemplificar o pensamento exposto 
anteriormente. Nele, convergem questões de 
refuncionalização, de intervenções nas con-
venções do patrimônio e, principalmente, é 
ele uma exemplificação possível do pensamen-
to romântico – já que, apesar de não inten-
cionais, as motivações que levaram o convento 
ao estado atual remetem a tal pensamento. A 
história do convento suscita principalmente 
o respeito à memória e o reconhecimento de 
sua essência, o que configura um espaço fun-
damental para a compreensão da influência do 
pensamento romântico nas decisões daquilo 
que se refere às reabilitações dos edifícios.
 A reconversão levou centenas de anos 

até chegar ao que conhecemos nos dias de 
hoje. Foram tomadas decisões que considera-
ram uma série de critérios, de limitações e um 
aparente pensamento ideológico. Independen-
te das razões motivacionais, os grandes hiatos 
interventivos, frequentes ao longo da sua his-
tória, criaram a possibilidade para a reflexão 
do que talvez tenha sido um fator fundamen-
tal para as boas decisões que foram realizadas 
no decorrer dela.
 Atualmente, a Igreja do Carmo abriga 
o museu arqueológico, este novo uso colabora 
com as características físicas do edifício e per-
mite que o relato histórico, o qual sucedeu-se 
após o terremoto de 1752 até aos dias hoje, 
possa ser visto e vivenciado pelos visitantes. 

1 .1  Exemplo do Convento do Carmo em Lisboa
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O complexo do edifício, composto pela nave central, sacristia, ca-
pela, museu da guarda nacional e pela intervenção do arquiteto 
Alvaro Siza, compõe-se de um sistema de intervenções patrimo-
niais de diferentes abordagens que nos permitem discernir as pos-
síveis respostas dadas para cada contexto em que tais intervenções 
foram realizadas. 
 Apesar das diferentes abordagens, oriundas de diferentes 
épocas, a igreja possui um sistema de relações muito bem defini-
do e, em nenhum momento, os diferentes perfis de intervenção 
interferem na apreciação de um ou de outro espaço. Cada ele-
mento recebeu uma abordagem específica e direcionada para o 
seu contexto individual, sendo possível observar diversos métodos 
de intervenção no patrimônio. A nave central da Igreja do Carmo 
foi mantida em ruína com a preservação dos arcos góticos e das 
paredes, mas ambos sofreram intervenções, sendo os arcos des-
montados para o reparo e tendo as paredes recebido reforços com 
argamassa. 
 No decorrer do século XVIII, XIX e XX, foram feitas diver-
sas intervenções para a colocação de infraestruturas básicas, como 
as elétricas, as hidráulicas, a iluminação e também para garantir a 
estabilidade das paredes e dos arcos, a fim de prevenir que a ação 
do tempo atue sobre os remanescentes da antiga igreja. Mais re-
centemente, os banheiros e o acesso ao museu foram adicionados 
de forma a não descaracterizar a antiga construção. Até mesmo os 
elementos de mármore, adicionados em algumas escadas e acaba-
mentos, assemelham-se em coloração às pedras originais, ainda 
que sejam facilmente diferenciáveis. A capela e a sacristia ainda se 
mantêm com a cobertura original, mas foram feitas intervenções 
que fortificassem a estrutura das cúpulas - a reconstrução não foi 
necessária devido à cobertura possuir estrutura mais estável do que 
a da nave central, tendo, assim, resistido ao terremoto. No decor-
rer das intervenções, tais estruturas receberam reforços em arga-
massa e foi feita a reposição dos vitrais, atualmente abrigando a 
coleção de artefatos arqueológicos e a biblioteca. O piso da capela 
é recente, com material contemporâneo, tem aberturas protegidas 
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sustentam a igreja. Não se tem vestígios do piso original, possivel-
mente perdido nos escombros do terremoto. 
 As intervenções do convento do Carmo geraram várias 
possíveis teses a respeito das motivações que levaram os carmelitas 
a intervir no espaço da maneira como o fizeram, resultando no que 
conhecemos hoje. Após o terremoto, os frades tentaram reerguer a 
igreja com características góticas, o que alguns autores chamam de 
neo-gótico ou revivalismo gótico, mas esta abordagem foi abando-
nada, possivelmente pela falta de documentação do edifício ante-
rior ao terremoto. Com o decorrer dos anos, optaram por manter 
a igreja evidenciando a ação da terrível tragédia que ocorreu na 
cidade de Lisboa. O movimento romântico da segunda metade do 
século XVIII pode ter sido um dos pontos que influenciaram essa 
escolha, a vontade de preservar a história e o respeito à memória 
do fundador do convento, D. Nuno, o Santo Condestável, que se 
dedicou à construção da igreja. Também como símbolo do evento 
trágico, os carmelitas optaram por essa abordagem, até evitaram 
que a igreja fosse reconstruída com orientações barrocas ou so-
fresse intervenção de qualquer outro estilo, algo que foi bastante 
comum naquele tempo. 
 A ideia romântica de preservação da história e da ação 
do tempo contida nos edifícios está presente nos ideais de um 
dos teóricos que influenciou a formulação das práticas de inter-
venção patrimonial. John Ruskin defende que a ação do tempo é 
mais verdadeira que propriamente o é o estilo, porque a história 
da construção é composta não somente da arquitetura enquanto 
construção, mas também dos eventos que foram vivenciados por 
aquele espaço e pela ação do tempo sobre ele. É possível associar 
as intervenções praticadas no complexo do Carmo com os artigos 
da carta de Veneza, quanto à atribuição do uso, que conveniente-
mente permite uma leitura clara do projeto e sua integral preser-
vação como testemunho histórico. As novas intervenções diferem 
esteticamente das antigas, mas não entram em conflito estilístico 
com as mesmas. Portanto, o contexto geral é um reflexo de boas 
decisões que permitiram a preservação de um expoente histórico, 
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transmitindo para gerações futuras, através 
dele, uma parte da história vivenciada em Lis-
boa, bem como garantindo a conservação de 
um dos poucos edifícios com estilo gótico em 
Portugal.  
 Apesar de imensa distinção quanto 
ao valor histórico que as ruínas do Convento 
do Carmo possuem em relação às ruínas do 
Douro, diversos aspectos da história da sua 
reconstrução podem contribuir para exem-
plificar os valores que se pretende conferir ao 
estudo desenvolvido neste trabalho. O caráter 
romântico, no sentido visual e estético, é um 
dos elementos desejáveis, mas também, para 

atingir esse potencial, a noção de que um pro-
jeto deve ser resultado de ações conscientes e, 
principalmente, dirigidas por pessoas que de 
alguma forma se relacionam intimamente com 
o espaço a receber as intervenções é a condi-
ção fundamental para se atingir os objetivos 
pretendidos com esta pesquisa. A contínua 
construção, adaptação e revisão das propostas 
também é outro fator de grande importância 
para a criação de um espaço que se enquadre 
nas definições propostas por Schulz e que se 
assemelhe, no futuro, de alguma forma ao ca-
ráter presente no Convento do Carmo. 48 
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 A destruição dos edifícios causada 
pela 2ª guerra mundial, conduziu a diversos 
debates sobre a forma de reconstruí-los. Nes-
se período, Brandi estava a cargo, em 1939, 
do Instituto Central de Restauro de Roma, a 
convite de Giulio Carlo Argan. 49  Seu traba-
lho foi bastante significativo para as questões 
relacionadas com a intervenção no patrimônio 
histórico, pois já estava influenciado pelas no-
vas correntes da arquitetura que surgiram no 
século XX e no contexto moderno. Pode-se di-
zer que ele desenvolveu um trabalho que deu 
origem, e que até hoje permanece em uso, às 
atuais teorias filosóficas e práticas do restauro. 
Definindo com maior precisão até que ponto a 

intervenção se valida e qual a abertura correta 
para a inserção de novos elementos, propondo 
quando necessário “o uso de recursos criativos 
para tratar questões relacionadas ao restauro” 
50, Brandi reconhecia a influência da filosofia 
em seu trabalho, era conhecedor das obras de 
Platão a Kant, passando por Benedetto Croce, 
Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Bergson 
e, principalmente, Edmund Husserl e Hegel 
- sendo Husserl precursor da fenomenologia 
e exercendo grande influência no trabalho 
do arquiteto. Brandi se apropriou, assim, dos 
princípios da fenomenologia, dando pas-
sos significativos para o desenvolvimento do 
pensamento orientado para o restauro, com 

1.1 A inf luência  da  fenomenologia  na  obra  de  Cesare  Brandi
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o intuito de investigar as propriedades funda-
mentais de um edifício aproximando-o da sua 
essência. Husserl afirma que os fenômenos são 
“as formas de estar consciente de algo e todos os 
seus constituintes” 51. 
 A fenomenologia se difere dos outros 
campos teóricos, especialmente dos ligados 
ao positivismo, pois considera a existência do 
observador na compreensão do fenômeno. A 
forma desenvolvida por Husserl para extrair o 
conteúdo do observador foi o método, cria-
do por ele, chamado de redução eidética, que 
consiste na tentativa de reduzir determinado 
fenômeno às suas características fundamen-
tais, tidas como aquelas sem as quais o objeto 
perderia seu caráter fundamental. Por exem-
plo, uma escada: se retirarmos os patamares, a 
escada perde sua função, mas, entretanto, po-
de-se conceber uma escada sem a guarda, pois 
a guarda, apesar de reforçar a segurança da 
escada, não é essencial para a função de aces-
so aos patamares. A redução eidética é uma 
forma de avaliar as relações internas e externas 
dos fenômenos, tentando isolar determinado 
tema relevante para o processo de compreen-
são e partir para um entendimento mais pró-
ximo ao da sua essência. 52 Porém, o método 
proposto por Husserl apresentou dificuldades 
de ser operacionalizado, pois dependia da 
compreensão do fluxo de consciência do ob-
servador, sem a interferência da consciência 
intencional ou racional. Esta condição última 
esbarra em questões práticas, tornando-se im-
possível a eliminação da intencionalidade na 
avaliação de determinado fenômeno. “A evi-
dência fenomenológica emerge a partir do preen-

chimento intuitivo de lacunas nos conteúdos da 
consciência. No dinamismo da intencionalida-
de”[...] 53, a evidência desponta como um tipo 
especial de juízo” . Essa frase traduz a compre-
ensão sobre a impossibilidade de racionalizar 
ou de se desenvolver com precisão a investi-
gação por meio da fenomenologia, pois qual-
quer que seja o fenômeno, esse será avaliado 
de forma a sofrer “contaminações” pela consci-
ência racional de quem o observa, conferindo 
subjetividade, relativismo e sofrendo constan-
tes mutações durante o processo de avaliação. 
Portanto, a única maneira de compreender o 
processo fenomenológico é considerar a exis-
tência da transitoriedade da consciência e, por 
consequência, do fenômeno, aceitando a di-
ficuldade de se atingir a verdade absoluta e o 
conhecimento “verdadeiro” 54.  
 Brandi reconhece na fenomenolo-
gia a qualidade fundamental para auxiliar na 
compreensão do edifício histórico, buscando 
compreender sua “unidade potencial”, levan-
do em consideração o seu caráter ontológico 
imaterial, como também tudo acerca da con-
dição material do edifício. Para ele, o restauro 
é “o momento metodológico do reconhecimento 
da obra de arte, na sua consistência física e na 
sua dúplice polaridade estética e histórica, com 
vista à sua transmissão ao futuro.” 55. No fim, 
as ideias de Brandi, quanto ao restauro, vão ao 
encontro das de Schulz no que se refere ao es-
forço para compreender as questões não físicas 
do espaço ou do patrimônio. Ambas as abor-
dagens sinalizam para a necessidade de buscar 
meios de qualificar as ações do interventor, 
conduzindo a reflexões profundas e que mini-
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mizem as limitações humanas de compreensão 
e de discussão sobre o ambiente. Em ambos os 
pensamentos está contida a vontade de resga-
tar a condição “artística” e o valor da verdade. 
A condição verdadeira do fenômeno é percebi-
da como algo transitório ou mutável, seguin-
do a condição de quem o analisa, isso revela 
uma preocupação em propor uma avaliação 
profunda que considere a contínua avaliação 
e, por consequência, sua mutabilidade. 
 Para Brandi, toda a obra de restauro é 
a construção de uma interpretação e crítica so-
bre tudo que se possa relacionar com determi-
nado elemento a ser restaurado, objetivando, 
assim, a preservação de sua singularidade para 
a “transmissão para o futuro”. Independente-
mente da corrente teórica do restauro, da mais 
simples à mais complexa, todas podem servir 
para fundamentar uma intervenção, desde que 
preservem a essência do objeto ou, como o au-
tor denomina, sua Astanza 56.
 Para se atingir tal objetivo, cada ação 
deve ser avaliada em particular, não existindo 
uma única forma de restauro. Cada situação 
exige a consideração das características únicas 
e a compreensão da essência daquilo o que será 
restaurado. Ele indica a necessidade do restau-
rador em garantir que qualquer que seja a in-
tervenção, esta não altere a forma que garante 
que o objeto seja reconhecível pela sua “uni-
dade potencial”. Por isso, a redução eidética 
proposta por Husserl foi utilizada por Brandi 
no seu trabalho enquanto teórico e arquiteto. 
Até então, é uma metodologia que tem como 
princípio a investigação da essência do ele-
mento, independentemente da possibilidade 
de realmente alcançá-la. 
 No que concerne às ruínas do Douro, 
a partir da compreensão do trabalho retratado 

por Brandi e por outros teóricos, o valor his-
tórico e patrimonial das ruínas ainda perma-
nece indeterminado. Isto se dá, primeiro, por 
estarmos tratando de um conjunto de vários 
edifícios, com características singulares e data-
dos de épocas distintas; em segundo, por não 
se assemelharem em idade e relevância com os 
exemplos utilizados por esses autores para tra-
tar da questão do restauro. Uma questão que 
se deve levar em consideração, inclusive, é que 
muitos dos edifícios em ruínas nas margens do 
rio foram contemporâneos, no que diz respei-
to às datas de suas origens e de seus períodos 
úteis, aos autores mencionados. 
 A relevância de considerar a defini-
ção e o posicionamento desses autores para o 
caso estudado é que, em determinado grau, o 
pensamento produzido por eles pode servir 
como parâmetro crítico para determinar em 
qual esfera se pode enquadrar cada caso. É in-
questionável o valor das ruínas na paisagem e 
no relato de um passado significativo; ainda 
assim, talvez as incertezas sobre esses edifícios 
permaneçam por um longo período até que 
possam ser tratados individualmente e com o 
devido cuidado. Mas a questão fundamental 
deste trabalho é tratar desses espaços com pou-
cos recursos, desenvolvendo um método que 
incorpore a visão de quem os realmente expe-
riência. Devido à numerosidade de espaços na 
mesma situação, o esforço de enquadrá-los em 
uma definição mais assertiva se torna infru-
tífero, inevitavelmente qualquer intervenção 
seria, em grande parte, empírica e carente de 
fundamentação, reforçando ainda mais a con-
dição atual  vivenciada por esses espaços, no 
qual as obras de restauro têm assumido um 
caráter genérico. 
 Na impossibilidade de uma aborda-
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gem que atenda com profundidade a todas 
as componentes requeridas, Brandi ressalta a 
possibilidade da intervenção requerer o direito 
da reversibilidade. É uma questão não muito 
bem evidenciada na Carta de Veneza, mas que 
pode ser interpretada de forma a reforçar o 
conceito tratado por Brandi. 

Artigo11º – As contribuições válidas de todas as 
épocas para a edificação do monumento devem 
ser respeitadas, visto que a unidade de estilo não 
é a finalidade a alcançar no curso de uma restau-
ração, a exibição de uma etapa subjacente só se 
justifica em circunstâncias excepcionais e quando 
o que se elimina é de pouco interesse e o material 
que é revelado é de grande valor histórico, arque-
ológico, ou estético, e seu estado de conservação é 
considerado satisfatório. O julgamento do valor 
dos elementos em causa e a decisão quanto ao que 
pode ser eliminado não podem depender somente 
do autor do projeto 57. 

 O artigo 11º da carta, trata das suces-
sivas intervenções que os edifícios podem ter 
sofrido ao longo de toda a história, ele fornece 
diretrizes de como proceder na identificação 
do valor de elementos correspondentes a perí-
odos diferentes, mas distinguindo o valor his-
tórico não pela vertente cientificista, mas pela 
coerência na retratação da essência daquele 
edifício. Essência definida pelo contexto e por 
uma série de fatores que devem ser avaliados 
por um conjunto de pessoas, com a finalidade 
de maior precisão a acerto na tomada de deci-
sões.
 Se associarmos o trecho da carta com 
o pensamento de Brandi, podemos encontrar 
um ponto ético no trato de espaços que ain-

da carecem de estudos e compreensão. Brandi 
ressalta a importância de assegurarmos a in-
tegridade das obras para o futuro, de modo a 
considerar as limitações humanas de compre-
ensão e aprofundamento nos temas exigidos 
e de dar possibilidade a ajustes e atualizações 
somente possíveis com o avanço das teorias, 
tecnologias e do próprio contexto.  

“considerar que o escopo essencial da restauração 
não é apenas assegurar a subsistência da obra no 
presente, mas também assegurar a transmissão no 
futuro; dado que ninguém poderá jamais estar se-
guro de que a obra não terá necessidade de outras 
intervenções no futuro, mesmo que simplesmente 
conservativas, deve-se facilitar e não impedir as 
eventuais intervenções sucessivas”. 58 
 
 Essa abordagem responde em parte à 
problemática das ruínas, por elas ainda serem 
espaços indefinidos quanto a seu valor. Mas as-
sociada aos conceitos apresentados por Schulz, 
incita também uma investigação mais profun-
da sobre a sua condição atual e seu potencial 
futuro, sendo esses espaços campos completa-
mente livres para experimentos e para a aplica-
ção de conceitos muito recentes tratados pelo 
urbanismo. A ideia, aqui, é reforçar uma con-
tinuidade de pensamento, em referência dire-
ta ao tema deste trabalho. Paradoxalmente, as 
ruínas industriais tanto são importantes para 
o patrimônio, quanto são espaços potenciais 
para novas atividades. De algum modo, esta-
belecem uma relação poética entre o passado e 
o futuro, ainda mais se considerarmos o con-
texto de excepcional caráter e complexidade 
em que estão inseridas. 
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 Na transição para o século XX, emerge 
a disciplina do urbanismo como forma de mi-
tigar os conflitos do espaço urbano, originados 
pelo novo contexto causado pela Revolução 
Industrial. O termo surgiu no final do século 
XIX, adotado do francês urbanisme. Veio para 
preencher uma lacuna entre as ciências sociais 
e o planejamento, atendendo à necessidade de 
modernização dos centros urbanos e visando 
operar na solução de problemas como infra-
estruturas e qualificação dos espaços. No livro 
Landscape as Urbanism 59, propõe-se um novo 
acréscimo na definição de urbanismo, o autor 
utiliza o termo landscape, na forma de adjeti-
vo, com a finalidade de agregar ao urbanismo 
o valor de paisagem. Sinalizando para a neces-
sidade de tratar das questões de caráter funcio-
nal, mas, também, de considerar a coerência 
da paisagem como elemento de total impor-
tância para uma formulação mais qualificada. 
 O livro revela uma nova maneira de 
abordar a paisagem, partindo do reconheci-
mento das estruturas geradas pelo urbanismo 
moderno e pós-moderno, tratando-os como 
uma nova questão pertinente para o contex-
to que estamos vivenciando. Atualmente, em 
diversas cidades do mundo existe um excesso 
de estruturas abandonadas provenientes do 
período de industrialização do inicio do sécu-
lo XX. São galpões industriais, vias de auto-
móveis, antigas fábricas, portos e demais áreas 
que, em determinada época, localizavam-se na 
periferia dos grandes centros, mas que, com o 

crescimento das cidades, tornaram-se espaços 
centrais e fazem fronteira com bairros residen-
ciais e com outras zonas que atualmente são 
de grande interesse para a sociedade em geral. 
Muitos desses espaços possuem condições es-
pecíficas que inviabilizam a reconversão para 
o uso público ou até mesmo para o privado. 
Por vezes, podem conter o solo contaminado 
ou, ainda, um alto custo de demolição dessas 
estruturas, bem como questões jurídicas, que 
motivam a permanência dessas áreas em aban-
dono. 
 Mencionadas nos capítulos anteriores, 
as ruínas do rio Douro evocam uma discus-
são mais aprofundada sobre o enquadramen-
to desses edifícios, já que, por sua condição 
particular, caracterizam um contexto no qual 
as questões de patrimônio, do urbanismo, de 
cultura, arquitetônicas e econômicas conver-
gem e se tornam relevantes. O objetivo, ago-
ra, é investigar qual é a melhor finalidade que 
esses espaços podem receber e de que maneira 
seria possível beneficiá-los, sem acarretar no 
comprometimento de sua essência.
 O que se pretende é que as ruínas 
se tornem espaços catalizadores de transfor-
mação da região onde estão inseridas, que se 
aproximem de exemplos bem-sucedidos de 
outros lugares em igual circunstância e possam 
ser revertidas em beneficio para as cidades, 
contradizendo a lógica atual estabelecida e po-
tencialmente servindo como apoio para uma 
nova cultura embrionária de apropriação dos 

2 .2  Espaços  res iduais  do século  XX
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 espaços públicos. Para consumação desses ob-
jetivos, uma investigação multidisciplinar foi 
desenvolvida e apresentá-las é o objetivo prin-
cipal deste trabalho. Porque sociedade, patri-
mônio e paisagem coexistem nesse espaço, e 
no Porto e em Gaia essa relação se torna mais 
íntima devido às características das cidades. 
 Diversos arquitetos mundialmente 
conhecidos, considerados pós-modernos e 
apoiados pela revolução tecnológica subse-
quente aos anos 1970, deram início a uma 
série de investigações sobre as novas questões 
que envolvem o espaço urbano, tendo sido um 
período de proliferação de ideias e de estudos 
que deram origem a alguns dos projetos mais 
significativos para o pensamento do urbanis-
mo contemporâneo. Koolhaas, no concurso 
para o parque de La Villette, em Paris, no ano 
de 1986, apesar de ter ficado em segundo lu-
gar, propôs um projeto inovador no sentido de 
propor uma codificação dos elementos consti-
tuintes do parque ordenados por justaposição 
não planejada entre os vários programas. A 
proposta vencedora foi a do arquiteto Bernard 
Tschumi, que resgata elementos arquitetôni-
cos que validam a existência de uma cultura 
ali pré-existente, adicionando elementos do 
testemunho da cultura dos anos 70. Ambas 
as proposta fogem da esfera estritamente fun-
cional e tentam decodificar elementos que se 
conectem com algo mais profundo do con-
texto, seja trazendo elementos simbólicos ou 
um ordenamento que estabeleça uma lógica 
complexa baseada na identificação de padrões, 
texturas e outras complexidades. 60  
 Outro arquiteto que contribuiu para 
um pensamento que considera a reorganização 
das relações entre ecologia e infraestruturas, 

dando ênfase ao planejamento de média esca-
la em detrimento aos grandes planos urbanos, 
foi Adriaan Geuze. No projeto de requalifica-
ção da zona em volta do aeroporto Schiphol, 
em Amsterdam, o arquiteto propôs um paisa-
gismo com caráter naturalista, evitando alocar 
a vegetação com precisão. A ideia é a mimeti-
zação da paisagem originária das margens das 
estradas, onde a vegetação segue uma lógica 
natural e sem aparente intervenção humana 
intencional. Ele cria esse cenário para quem 
circula entre os grandes nós viários em volta 
do aeroporto e tenta minimizar a sua presença 
marcante na paisagem. 61  
 Na virada do século, diversos concur-
sos foram realizados nos Estados Unidos para 
grandes áreas com infraestruturas abandona-
das - como bases militares, zonas industriais e 
outros grandes campos. As propostas que co-
meçaram a surgir tinham como princípio a in-
serção da vegetação de forma a contribuir para 
o aumento da biodiversidade. Os projetos co-
meçaram a incorporar noções da biologia es-
pecíficas para esses espaços. Novos métodos 
de representação foram desenvolvidos com o 
intuito de expressar o desenvolvimento dessas 
áreas ao longo do tempo e de formar relações 
mais complexas e interdisciplinares atendendo 
às necessidades do que era proposto. A renatu-
ralização dos espaços em geral tem se tornado 
uma discussão frequente no ambiente urba-
no, os processos industriais desempenhados 
no último século têm sido ainda hoje a maior 
causa da escassez da biodiversidade, tanto no 
ambiente urbano, quanto no rural. A discus-
são de compatibilização dessas infraestruturas 
abandonadas com uma abordagem ecológica 
se torna uma das medidas necessárias para a 

60.   WALDHEIM, Charles. Landscape as Urbanism: A General Theory. 1. ed. New Jersey: Princeton University Press, 
2016.P. 20.

61.   WALDHEIM, Charles. Landscape as Urbanism: A General Theory. 1. ed. New Jersey: Princeton University Press, 
2016.P. 26.
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XXI.  Bernard Tschumi, Parc de la Villette, 1982
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preservação do ecossistema global e confere 
um ambiente e uma paisagem mais adequados 
para as necessidades da população contempo-
rânea. 

“if there is to be a “new urbanism” it will not 
be based on twin fantasies of order and omnipo-
tence; it will be the staging of uncertainty” Rem 
Koolhaas, 1994

 Na frase de Koolhaas é expressada a 
conclusão compartilhada por muitos plane-
jadores contemporâneos. Quando analisamos 
a complexidade dos novos sistemas urbanos, 
chegamos à definição de que apenas os pla-
nos urbanos atualmente desenvolvidos não 
serão suficientes para solucionar os problemas 
enfrentados pelas cidades, muito menos os 
problemas que ainda surgirão. A tentativa de 
definição precisa e a elaboração de desenhos 
da ordem funcional sofrem limitações de or-
dem prática, por se tratarem de extensos traba-
lhos que, independentemente do esforço feito 
para a compreensão exigida para determinar 
as ações necessárias para esses projetos, ainda 
assim comportam lacunas não consideradas 
e, em um curto período de tempo, tornam-se 
obsoletos e carentes de um novo plano. O que 
Koolhaas expressa é a necessidade de alterar-
mos as práticas dos projetos, de desenvolver 
novas lógicas de organização em detrimento ao 
desenho rígido e funcional, permitir a intera-
ção de outros agentes no planejamento e criar 
mecanismos que permitam o desenvolvimento 
temporal e o arranjo de fatores desconhecidos 
que naturalmente surgem em qualquer que 
seja o espaço. 
 Essa complexidade aumenta quan-

do nos deparamos com questões excêntricas, 
muitas vezes impulsionadas por fatores econô-
micos e, atualmente, climáticos. Certas regi-
ões apresentam um quadro de esvaziamento 
populacional em detrimento de outras que 
sofrem pressão pelo excesso, esses fenômenos 
têm acontecido com maior frequência e rapi-
dez que em qualquer período anterior. Não te-
mos como prever a qual dos quadros a suposta 
área de intervenção vai estar sujeita futura-
mente. Essa é uma das questões imprevisíveis, 
mas de fundamental importância, para a ges-
tão de recursos econômicos e ações concretas 
de planejamento do território. Atualmente, o 
que ocorre é o desperdício de recurso, zonas 
que sofreram investimentos massivos estão 
perdendo população. Detroit, nos Estados 
Unidos, é um exemplo desse fenômeno, com 
o fechamento das fábricas, a população foi 
obrigada a migrar para outras zonas, criando 
imensas áreas abandonadas.62 
 É provável que esse tipo de fenômeno 
venha a se intensificar cada vez mais, pois a 
mobilidade e a informação dos dias de hoje, 
além de facilitar a locomoção em grandes dis-
tâncias, associada a um novo comportamento 
mais globalizado, tem intensificado as migra-
ções ao redor do mundo. Outras causas da or-
dem da escassez de recursos, busca por novas 
oportunidades, guerras, entre outros fatores, 
têm demonstrado a necessidade de criar plane-
jamentos que sejam flexíveis o suficiente para 
lidar tanto com as questões de esvaziamento 
quanto com as de excesso populacional, situa-
das em um rápido e curto período de tempo. 
É possível que, se esses processos não forem ra-
pidamente considerados pelos planejadores, as 
cidades possam cada vez mais sofrer desequilí-

62.   WALDHEIM, Charles. Landscape as Urbanism: A General Theory. 1. ed. New Jersey: Princeton University Press, 
2016.P. 94.
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XXII.  Bernard Tschumi, Downsview Park, Toronto, Diagramas, 2000
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brios e intensificar os problemas urbanos, tais 
como os relacionados à segurança, à habitação, 
entre outros. 
 Se essa situação é facilmente observada 
na escala global, projetos pontuais também es-
tão sujeitos a esses e a outros fatores. Na falta 
de população, as infraestruturas criadas para 
o benefício da população podem se tornar 
desnecessárias. Uma das estratégias utilizadas 
para dar finalidade a esses espaços - que assu-
mem uma extrema semelhança com o objeto 
de intervenção desta proposta - é dar início à 
ocupação dessas áreas em abandono através de 
usos temporários. Apresentando um caráter 

experimental e não exigindo massivos inves-
timentos em infraestrutura, os usos temporá-
rios são uma forma de testar a viabilidade de 
reconversão desses terrenos e de destiná-los a 
um público capaz de promover o beneficia-
mento desses espaços, sem necessariamente 
condicioná-los a uma cristalização inalterável 
futuramente. Um grupo de pesquisadores mo-
nitoraram diversos espaços onde estratégias 
como essa têm sido implementadas e demons-
traram os benefícios que se tem conquistado, 
tanto para a população que os utiliza, quanto 
também para o ambiente urbano das cidades 
em que estão sendo desenvolvidos.

 Esses espaços, comumente chamados 
de “wastelands”, agregam um potencial enor-
me de transformação. São espaços caracte-
rizados por zonas industriais, portos, vias de 
auto tráfego e demais áreas com carência de 
urbanização. Em sua grande maioria, foram 
construídos no final do século XIX e início 
do século XX, localizam-se próximo às mar-
gens dos antigos centros. Desde a década de 
80, têm ganhado protagonismo nas discus-
sões sobre novas formas de planejamento, pois 
agregam duas grandes questões que impulsio-
nam o interesse por essas áreas. A primeira é 
o aumento geral do valor dos arrendamentos 
da terra, a segunda é o desinteresse, por par-
te do poder público, por esses espaços. “Espe-
cially locations close to waterfront have attracted 
investments and resulted rapid changes and new 
housing and commercial exploitations”, apesar 

do grande valor que tem se agregado a essas 
áreas, em muitas delas projetos de reconversão 
se tornam inviáveis, devido à relação investi-
mento x retorno. Nesse intervalo entre o valor 
do investimento privado e o retorno compen-
sativo é que os usos temporários tornam-se a 
melhor opção para esses espaços. “The contex-
tual factors creating gaps for temporary uses are 
weak demand in the local estate market”. No 
artigo Central Micro-Peripheries,  desenvolvido 
pelos pesquisadores de algumas das principais 
cidades europeias, sugere-se que os usos tem-
porários são a primeira linha de ação para o 
início de uma ocupação mais permanente. Os 
autores monitoraram o desenvolvimento de 
áreas localizadas nas cidades de Amsterdam, 
Berlin, Helsinki, Nápoles e Viena, onde, nas 
zonas em que a estratégia dos usos temporários 
está sendo implementada, os resultados alcan-

“Yet numerous unplanned temporary uses emerge in these areas that often evolve into intensively used 
public and semi-public spaces and become starting points for new services and media enterprises. Since 
the unplanned uses are founded on informal economies outside of traditional city planning and project 
development they are often displaced after a short time even though it could be argued that they offer a 
great potential for urban and economic development as well as social integration and stabilization.” 63

63.   Hentilä, Helka-Liisa; Lindborg, Timo (2003) : Central Micro-Peripheries: Temporary Uses of Central Residual 
.Spaces as Urban Development Catalysts, 43rd Congress of the European Regional Science Association: “Peri 
.pheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th - 30th August 2003, Jyväskylä, Finland, 
.European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve. P.3.
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XXIII.   Isamu Noguchi’s Playground equipment for Ala Moana: Honolulu, Hawaii (1940)
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início de uma ocupação mais permanente. Os 
autores monitoraram o desenvolvimento de 
áreas localizadas nas cidades de Amsterdam, 
Berlin, Helsinki, Nápoles e Viena, onde, nas 
zonas em que a estratégia dos usos temporários 
está sendo implementada, os resultados alcan-
çados se assemelham aos pretendidos para o 
projeto do Douro.  

“The research results show that the areas con-
taining temporary uses have succeeded to foster 
extremely dynamic and mixed uses (art, culture, 
education, leisure, sports, residences, production, 
commerce) and to attract heterogeneous user 
groups (established and start up companies, mi-
grants, system refugees, dropouts, part time acti-
vists, associations).” 64 

 Os usos temporários nesses espaços 
demonstraram ser uma alternativa viável para 
grupos sociais economicamente mais fracos, 
dispostos a experimentar diversas alternativas 
com baixo orçamento, criando especial cone-
xão com o espaço e com as pessoas envolvi-
das nesse contexto. O crescente interesse pelas 
zonas localizadas nas margens do Douro tem 
afastado parte da população para zonas mais 
afastadas do centro, por isso os resultados 
apresentados pelos pesquisadores podem vir a 
contribuir para minimizar o desequilíbrio en-
tre o perfil de empreendimentos que estão sen

do realizados, contribuindo para uma maior 
diversificação de público e de usos.

Temporary uses are seen in this perspective in the 
Urban Catalysts project hypothesis as well: the 
temporary (secondary) uses of a site are linked 
with residual environments (reuse of a site) as 
well as “unplanned” uses. One could therefore ex-
pect that the opposite of unplanned uses would be 
planned, permanent (primary) uses of a site. This 
means that the Urban Catalysts project hypothe-
sis includes an understatement of future urban 
development of the presented test sites as a con-
textual frame for temporary uses. 65

 Esse estudo demonstra que existe a 
possibilidade de se trabalhar com questões 
desconhecidas em espaços nos quais seu po-
tencial ainda não é evidenciado. Ele propõe 
que os usos temporários sejam a primeira li-
nha de ação para uma possível ocupação fu-
tura mais consolidada, já com indicações 
suficientes para determinar qual o perfil de in-
vestimento público e/ou privado que é o mais 
indicado para determinado contexto. Assim, 
permite a otimização de recursos em paralelo 
com o beneficiamento de áreas de grande valor 
simbólico, capazes de melhorar o ambiente ao 
seu redor e promover uma cultura participati-
va, integrando diferentes perfis de pessoas com 
espaços capazes de gerar identificação.  

64.   Hentilä, Helka-Liisa; Lindborg, Timo (2003) : Central Micro-Peripheries: Temporary Uses of Central Residual 
.Spaces as Urban Development Catalysts, 43rd Congress of the European Regional Science Association: “Peri 
.pheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th - 30th August 2003, Jyväskylä, Finland, 
.European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve. P.3.

65.   Hentilä, Helka-Liisa; Lindborg, Timo (2003) : Central Micro-Peripheries: Temporary Uses of Central Residual 
.Spaces as Urban Development Catalysts, 43rd Congress of the European Regional Science Association: “Peri 
.pheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th - 30th August 2003, Jyväskylä, Finland, 
.European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve. P.3.
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Rent Gap

 A teoria do “Rent Gap” proposta por Neil Smith em 1979, deu 
origem a diversos estudos que tentam compreender o processo econô-
mico cíclico de transformação do território urbano. O trabalho do autor 
explica em parte o fenômeno da gentrificação, que atua em determinadas 
áreas, onde o abrupto interesse comercial exerce profundas alterações tan-
to no perfil físico quanto no social do espaço. Na concepção do autor, 
investimentos imobiliários em determinada área se intensificam quando 
esta sofre com a desvalorização econômica, mas demonstra potencial de 
valorização num futuro próximo. O conceito é definido pela diferença 
do valor atual da terra e do seu potencial valor futuro. No caso, o poten-
cial valor da terra considera seu melhor aproveitamento em termos de 
usos, com a finalidade de máximo rendimento econômico, descontando 
os custos da execução do projeto. O gap referido é quando o terreno, na 
fase de aumento, ainda não compensa o investimento, configurando uma 
oportunidade de aplicação dos usos temporários como forma de estender 
essa lacuna econômica através do contínuo beneficiamento, e consequen-
te retorno financeiro, por meio de práticas menos impactantes. 

XXIV – Gráfico Rent Gap - Extraído 
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“The existential dimension (“truth”) becomes mani-
fest in history, but its meanings transcend the histo-
rical situation. History, on the other hand, only be-
comes meaningful if it represent new concretizations 
of existential dimension. In general the concretiza-
tion of existential dimention depends on how things 
are made, that is, it depends on form and technology 
(“inspire technology”, Louis Kahn said. )66 

2.4 Notas  gera i s

66.     Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 06.
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XXV -  Archizoom, No-stop City, 1970
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 A história representa a existência de determinado contexto 
em tempos que já passaram. É o arquivo das nossas práticas que nos 
conduziram para o que somos atualmente. Mas, para a existência 
da história, pela lógica do contraste, precisamos de um presente e 
de um futuro, com distinções suficientes para determinar as carac-
terísticas de cada um. O espaço existencial é convergência de todos 
os conceitos que, por vezes, são expressados através da imagem. A 
composição da imagem referida, sendo feita por meio da poética, 
define-se por: aquilo que é visto pode ser admirado através do con-
fronto da ausência daquilo que já existiu. O espaço é formado pelas 
coisas que existem e as que não existem, essa dinâmica deve ser con-
siderada quando pretendemos propor algo que irá alterar essa com-
posição. Todas essas considerações, em concordância com o que foi 
exposto anteriormente, podem resultar numa efetiva compreensão 
do espaço em que se atua, gerando contribuições significativas para 
o ambiente urbano e a sociedade em geral. 
 As questões que foram apresentadas até aqui sinalizam 
para uma complexidade difícil de ser apreendida apenas pela ar-
quitetura. Os espaços devem ser constituídos por um pensamento 
multidisciplinar que vise a incorporação de diferentes áreas, com a 
finalidade de integrar espaço e pessoas, minimizando a necessidade 
de intervenção do poder público. Qualquer tentativa de definição 
mais restrita sobre as ruínas do Douro seria imprudente e, em um 
primeiro momento, não haveria efetivamente uma função para este 
trabalho. O objetivo é demonstrar que, qualquer que seja a compre-
ensão resultante em uma ação interventiva permanente, esta teria 
melhor pontencial acertivo se fosse testada previamente através dos 
usos temporarios, conforme descrito pelo projeto Urban Develop-
ment Catalysts. 67 Esse perfil de ação consiste em duas etapas, uma 
primeira com caráter laboratorial e efêmero e, a segunda, sendo 
a consolidação das ocupações que demonstraram melhor vocação 
para a área. 
 Neste segundo capitulo, buscou-se apresentar duas verten-
tes que, especificamente no tema das ruínas, tornaram-se relevantes 
e indissociáveis para continuidade da discussão. Podendo estabele-

67.  Hentilä, Helka-Liisa; Lindborg, Timo (2003) : Central Micro-Peripheries: 
Temporary Uses of Central Residual .Spaces as Urban Development Ca-
talysts, 43rd Congress of the European Regional Science Association: “Peri 
.pheries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th - 
30th August 2003, Jyväskylä, Finland, .European Regional Science Associa-
tion (ERSA), Louvain-la-Neuve.
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cer a seguinte associação, representada pelo recorte:  

“[...]produção humana e qualquer conceito ou ato estético articulado se 
estabelecem no interior de limites temporais claramente marcados por 
componentes históricos, sociais e psicológicos” 68.

 Esse fragmento sintetiza o que foi trabalhado neste capítu-
lo, porque relaciona o ato prático da criação com as dimensões que 
compõem o espaço. A fundamentação teórica relacionada com o 
restauro da primeira parte do capítulo, nesse caso especifico, serve 
como base para atualização das abordagens relativas a edifícios em 
estado de ruína. Esses edifícios ainda não foram reconhecidamente 
enquadrados como património histórico 69, portanto pode-se agre-
gar à discussão os assuntos apresentados por Charles Waldhein, em 
Landscape as Urbanism. Os exemplos apresentados sinalizam para 
a incorporação dos valores inerentes às questões patrimoniais nos 
espaços destinados ao uso público. Essas ações dão uma resposta 
para alguns dos problemas decorrentes da segunda fase da Revo-
lução Industrial, encontrando correspondência no caso das ruínas 
do Douro. Estas, fazem parte do início da fase da industrialização 
da cidade do Porto e Gaia, e seu abandono foi motivado pela atu-
alização tecnológica e pelas mudanças na organização mundial dos 
meios de produção, assim como em outras cidades europeias. Essas 
áreas passaram a apresentar profundo grau de interesse para o espa-
ço urbano a partir do crescimento das cidades e da valorização dos 
seus terrenos. 
 A militância associada aos autores românticos do século 
XIX é atemporal e o sentimento é transposto para os dias de hoje, 
na tentativa de equilibrar a forma com que se tem realizado in-
tervenções nesses espaços. O desenvolvimento das sociedades irá 
ocorrer em determinado momento, mas só com experimentalismos 
e com a liberdade de proposições é que uma sociedade pode encon-
trar soluções mais rapidamente para os problemas atuais, antes que 
novos problemas possam vir e se sobrepor a eles, intensificando as 
patologias associadas a qualquer condição urbana.   

68.   STEINER, G. Gramáticas da criação. Ed. Globo.(São Paulo), 2003 
..SCHIIFFER, Margareth.P.80.

69.   ‘’Património histórico. A expressão designa um fundo destinado ao 
...usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetária e cons 
...tituído pela acumulação contínua de uma diversidade de objetos que 
...congregam a sua pertença comum ao passado”.  - Françoise Choay, “A 
...Alegoria do Património”.P.10.
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“Increasingly, landscape is emerging as a model 
for urbanism.”  Stan Allen 2001

XXVI e XXVII -  Cloud Veil, Perry Kulper
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 Por vezes, a prática da arquitetura tem 
se distanciado do urbanismo e da história. Os 
elementos de construção do espaço, em ge-
ral, têm assumido propósitos divergentes das 
questões que se relacionam com o coletivo, as-
sim sobressaindo múltiplas intervenções de ca-
ráter individual, que podemos atribuir à escala 
do privado. A morfologia das cidades possui 
traços dessa dinâmica, onde encontramos es-
paços fragmentados, com elementos sobrepos-
tos e, muitas vezes, isolados no contexto. Tal 
dinâmica tem origens históricas, mas repete-se 
ao longo do desenvolvimento da sociedade. 
 Tratamos o espaço urbano como com-
posto por elementos divisíveis e a relação do 
público e do privado segue princípios de ges-
tão bem definidos. Atribui-se a ideia de pú-
blico a toda organização institucional, tendo 
por objetivo a gestão do território de modo a 
garantir com efetividade todas as dinâmicas a 
quem as utiliza, fazendo a intermediação dos 
interesses privados com os demais utilizado-
res. O Urbanismo e a Arquitetura, já separa-
dos disciplinarmente, são mais uma antinomia 
aos quais, superficialmente, podemos atribuir 
a característica de público e institucional ao 

primeiro, de privado e individual à segunda. É 
uma assimilação rasa, mas conseguimos obser-
var com clareza em nosso cotidiano a existên-
cia dessa premissa redutora, talvez sendo um 
elemento que denote a falta de comunicação 
entre esses paralelos.
 A utilização dos usos temporários com 
as ruínas presentes nas margens do Douro pode 
servir de modelo na cidade do Porto e Gaia 
para práticas relacionadas à funcionalização 
temporária de espaços abandonados. Essa ação 
tem como tema o rompimento com o paradig-
ma mencionado acima, no qual as atribuições 
do urbanismo e da arquitetura ainda permane-
cem incomensuráveis e estritas a suas respecti-
vas áreas. Pretende-se dar à comunidade a pos-
sibilidade de atuação no âmbito dos espaços 
coletivos, de forma a agregar abordagens que 
até então se configuravam como pertencentes 
à escala do privado. As ruínas são um forte ele-
mento paisagístico, com grande potencial de 
atração de pessoas e possuindo a capacidade 
de abrigar diversificados usos de baixo impac-
to. Mesmo que, em um primeiro momento, 
os edifícios não sejam reconvertidos em espa-
ços utilizáveis, a utilização da área envolvente 

03  -  Capí tu lo
 
Aval iação s i s têmica  da  condição mater ia l  do espaço
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já é suficiente para dar início ao processo de 
beneficiamento de todo o contexto no qual as 
ruínas se inserem. O desenvolvimento dessas 
atividades ao redor dos edifícios, consequente-
mente incentivaria seu cuidado e preservação, 
enquanto as ruínas aguardam que, em algum 
momento, recebam investimentos necessários 
para seu beneficiamento de acordo com as ne-
cessidades exigidas. A grande vantagem dessa 
estratégia é a possibilidade de o projeto ser ini-
ciado com mais ou menos recursos, conforme 
o possível, e a sua adaptação se realizar de acor-
do com as necessidades que forem surgindo.
De modo prático, a questão que surge é: De 
que modo esse sistema poderia funcionar? Que 
ferramentas possuímos que garantiriam que a 
população participe desse ambiente? Como se 
daria o controle da ocupação e que parâmetros 
seriam definidos para que esta ocupação con-
trolada não se tornasse comprometedora para 
o espaço? Quem iria gerenciar esse novo ecos
sistema e, principalmente, como orientar as 

pessoas que iriam interagir diretamente com 
o espaço sobre as necessidades e objetivos pre-
tendidos para estas áreas, de forma a dar auto-
nomia à população que dele faz uso, mas sem 
que essa autonomia incorresse em alterações 
bruscas no desenvolvimento do espaço?
 Basicamente, o que se pretende é a 
construção não de um espaço, mas de uma 
cultura. Não uma cultura que se sobreponha 
ao já existente, mas que tome partido dele e, a 
partir disso, desenvolva algo virtuoso e orien-
tado para cada lugar em especifico. Da mesma 
maneira que se pretende que as intervenções se 
apoiem nas infraestruturas físicas pré-existen-
tes para desenvolver algo a partir delas, o mes-
mo se busca com as questões imateriais. Por 
isso se buscou trazer para este trabalho as de-
finições presentes na obra de Schulz, que têm 
como objetivo identificar as estruturas básicas 
que tornam os espaços em algo com significa-
do.
 



84

XXVIII. DOURO: Faina Fluvial. Direção: Manuel de Oliveira. Porto, 1931.
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XXIX - Acervo pessoal - Ponte Luís I. Porto, 2018.
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“Everything else, such as atoms and molecules, numbers and all kind of “data”, are abstractions or tools 
which are constructed to serve other purpose than those of everyday life.” 70

3 .1  A Pattern Language – Método para  ava l iação urbana

70.     Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 06
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XXX - Stan Allen, Field Conditions, Diagramas, 1999.
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 O início de toda ação que intenciona 
intervir no espaço urbano começa pela siste-
matização das informações a serem considera-
das no projeto. Esse processo, em um primeiro 
momento, consiste em definir os parâmetros 
que serão pesquisados e de que maneiras me-
todológicas serão organizados os levantamen-
tos realizados ou, ainda, até mesmo decidir o 
que irá ser levantando. O espaço é detentor de 
uma infinidade de informações, mas, sem um 
critério que atenda ao propósito do projeto, 
muitas delas podem não ter uma real função 
para o desenvolvimento projetual. Analoga-
mente, os elementos do espaço se comportam 
como palavras, fazendo-se necessária a articu-
lação desses elementos dentro da lógica esta-
belecida pela gramática de determinada lin-
guagem. Segundo Steiner, em Gramáticas da 
Criação, gramática é: “organização articulada 
de uma percepção, uma reflexão ou uma experi-
ência; como a estrutura nervosa da consciência 
quando se comunica consigo mesma e com os ou-
tros” 71. Assim, o termo gramática ganha um 
sentido mais amplo: é o recurso que utilizamos 
para articular ferramentas com o propósito de 
comunicação. Se transpormos o conceito para 
os espaços, os elementos citados por Schulz, 
associados de maneira lógica, são o princípio 
do discurso originador de uma ação que pre-
tenda se comunicar com as pessoas.
 A denominação de determinado obje-
to tem a finalidade de torná-lo útil para a ação 
e compreensão de um fenômeno específico. 
Cada palavra carrega uma série de conceitos 
que informam a respeito da sua função, forma 
consistência e origem, uma série de informa-
ções são agregadas, servindo para intercomu-
nicar pessoas de determinada comunidade. De 
um modo bastante redutor é a origem da lin-

guagem comum, uma ferramenta utilizada para 
a organização da sociedade e transmissão dos 
seus valores, entre muitas outras funções, que 
abririam uma infinidade de conceitos novos. 
Para efeito deste capítulo, o reconhecimento 
da linguagem como uma ferramenta de agre-
gação de conceitos é fundamental para estabe-
lecer quais características são relevantes para o 
discurso. A linguagem pode conter diferentes 
graus de informação e de certeza, tornando-se 
extremamente flexível e adaptável aos mais di-
ferentes contextos. A linguagem poética con-
tém mais informação que a retórica, porque a 
informação contida em elementos expressivos 
é a condensação de uma experiência conecta-
da a um fenômeno real, tão complexo que o 
torna indizível através do discurso retórico. Ao 
longo do trabalho, com imagens e diferentes 
perfis de textos, apropriou-se dos dois discur-
sos para retratar da melhor forma cada tema 
desenvolvido. Sendo que no primeiro capítulo 
o objetivo era expressar um conceito, neste, a 
linguagem tem como propósito a organização 
lógica para trabalhar com elementos reais do 
espaço. 
 A palavra “data”, utilizada por Schulz, 
atualmente é empregada no meio digital, onde 
a informação é agregada sob a tradução de 
símbolos, servindo como banco de dados para 
aplicação tanto para o mundo digital, quanto 
para o real, com o propósito de sistematizar e 
tornar útil todo tipo de informação contida na 
realidade. Em A Pattern Language 72, uma for-
ma de organização semelhante é desenvolvida 
como uma maneira de atuar no espaço urbano. 
Esta organização parte do princípio da identi-
ficação de fenômenos ou elementos isolados 
que contenham similaridades possíveis de es-
tabelecer entre eles uma lógica associativa. Em 

71.   STEINER, G. Gramáticas da criação. Ed. Globo.(São Paulo), 2003, SCHIIFFER, Margareth. P.14.
72.   ALEXANDER, Crhistopher. Com: ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M., JACOBSON, M., FIKSDAHL-KING, 

I., & SHLOMO, A. A pattern language: towns, buildings, construction. New York, 1977 
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seguida, tais associações são reduzidas a es-
quemas gráficos extremamente simplificados, 
mas que, se desenvolvidos, podem revelar uma 
série de informações complexas e capazes de 
se relacionar com diversas variáveis do espaço, 
sendo possível, assim, que se aborde determi-
nado tema com maior fidelidade em relação à 
realidade em que o mesmo está disposto. Em 
resumo, a proposição é da utilização da lógi-
ca desempenhada na linguística no trato das 
questões do espaço.
 Quando se trata de espaços urbanos 
ou, ainda, da sociedade em geral, a multiplici-
dade de variantes é indefinível, as relações en-
tre espaço, pessoas e situações são muitas vezes 
inesgotáveis e difíceis de serem abordadas pe-
las diversas disciplinas que possuem a inten-
ção de estuda-las. Dentro desse universo mul-
ti-fórmico, padrões e variáveis se repetem ao 
longo de um processo compositivo e associati-
vo, compondo uma série de sistemas presentes 
em qualquer área existente. No urbanismo, as 
definições se tornam mais claras à medida em 
que entendemos que o espaço urbano é um 
conjunto de ações que objetivam a adequa-
ção às necessidades humanas, como o habitar, 
o locomover, trabalhar, confraternizar. Todas 
essas ações dependem da ação consciente do 
planejador e de uma abordagem que conci-
lie a capacidade de gerenciar as informações 
contidas no espaço com uma resposta efetiva 
para os problemas nele identificados. Existem 
diversos métodos para compreender e intervir 
no espaço urbano, social e arquitetônico, cada 
contexto exige uma formulação que melhor se 
adeque às características do que se pretende. A 
dificuldade de falar com precisão do urbanis-
mo, da arquitetura e da sociedade resulta do 
fato de cada contexto ser formado por inúme-

ros fatores, assim, para satisfazer a necessidade 
de verdadeira compreensão desses fenômenos, 
os casos precisam ser específicos e delimitados 
por um real contexto. Por exemplo, para solu-
cionar o problema de tráfego de uma cidade, 
a abordagem deve se iniciar pela compreensão 
da malha viária através da sistematização de 
dados - como o número de veículos, tempo 
de congestionamento, cruzamento de vias - e, 
após a análise, pode-se elaborar o plano estra-
tégico e propor uma solução. Diferente das 
questões de mobilidade, as ruínas e as mar-
gens do rio Douro fazem parte de um outro 
sistema, que, por sua vez, estabelece conexão e 
articulação com diversos outros. 
 No entendimento do livro A Pattern 
Laguage , um conjunto de elementos com ca-
racterísticas associativas que estabelecem entre 
si uma comunicação direta pode ser definido 
pela ideia de “padrão” e “linguagem”, fazendo 
alusão à etimologia, no sentido de configura-
rem um conjunto de símbolos que associati-
vamente servem para comunicação com um 
grupo alargado de pessoas. 

“ A pattern language has the structure of a ne-
twork. […] When we use the network of a lan-
guage, we always use it as a sequence, going 
through the patterns, moving always from the 
larger patterns to the smaller, always from the 
ones which create structures […] 73
 
 Essa rede que permeia os espaços é de-
finida por uma condição interpretativa, vari-
ável de acordo com a identificação do tema e 
da definição de critérios associativos, existindo 
ainda abertura para o surgimento de novos pa-
drões e para a criação de uma nova linguagem 
que se aproprie de símbolos e temas originais 

73.   ALEXANDER, Crhistopher. Com: ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M., JACOBSON, M., FIKSDAHL-KING, 
I., & SHLOMO, A. A pattern language: towns, buildings, construction. New York, 1977. P.18. 
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em resposta ao carácter  do espaço.
 No caso das margens do Douro, as 
ruínas compõem um conjunto de elementos 
que, além de pregnantes, sequenciam-se em 
ritmo ao longo do percurso do rio. Fazem 
alusão à sequência das pontes e dos diferentes 
ritmos provocados pela caraterística linear de 
uma ocupação urbana que se dispôs de ma-
neira relacional com a morfologia do rio. Essa 
mesma condição é também percebida pela for-
ma como comumente vivenciamos a paisagem 
do Douro, por vezes em barcos, outras desde 
uma das margens observando o outro lado do 
rio. Essa percepção, que simula o efeito de fil-
mes criados em “one shot” 74 , é um fator que 
motivou a escolha de utilizar um elemento re-
presentativo desse fenômeno, com um grande 
potencial de contribuir para o propósito de 
unificação interpretativa das margens, corres-
pondentes a Gaia e Porto.  

[…] The sequence of patterns is both a summary 
of the language, and at the same time, an index 
to the patterns. If you read through the senten-
ces which connect the groups of patterns to one 
another, you will get an overview of the whole 
language. And once you get this overview, you 
will then be able to find the patterns which are 
relevant to your own project. 75  

 A forma como esses elementos es-
tão dispostos, como se relacionam e o que é 
fundamental para o contexto apresentado são 
questões relevantes para determinar as carac-
terísticas agregadoras desses elementos, ou, 
até mesmo, aquela que poderia desencadear 
o efeito catalizante de renovação e preserva-
ção do caráter das margens. A ação temporal 
é frequente nos temas já abordados, do mes-

mo modo que a ideia de tempo se revela no 
percurso dos barcos no rio - assim como nos 
filmes “one shot”, ela também se evidencia na 
leitura da paisagem, onde a arquitetura revela-
-se pelos diferentes momentos arquitetônicos 
da história das cidades e, semiologicamente, 
as igrejas, monumentos e o espaço em geral 
compõem uma argumentação concisa sobre 
as atuais e as antigas relações sociais que ali se 
sucederam. 
 A temporalidade é um fenômeno físi-
co atuante em todos os corpos possuidores de 
matéria presentes no mundo, mas a atribuição 
de significados e a percepção da vivência do 
tempo são relativos para cada contexto. Se o 
tempo é inerente a todas as coisas, podemos 
admirá-lo por contraste; a ausência de tempo, 
por meio do processo dedutivo dialético, é a 
confirmação da representação de sua existên-
cia. As ruínas, na sua máxima essência, são a 
inexistência de vida ou o remanescente de uma 
vida que já existiu; alusão feita ao processo me-
tabólico sofrido pelos seres vivos e o reconhe-
cimento de que os vivos projetam a vida nos 
espaços inertes. As ruínas, então, são a con-
firmação de que o tempo se esvaiu daqueles 
edifícios e que a sua atual imagem permanece 
imutável para a percepção dos olhos humanos. 
A ausência de transformação, atemporalidade 
e a contínua permanência são características 
que denotam a existência do tempo em todas 
as outras coisas sobre as quais ele age.   

 […] this sequence of patterns is also the “base 
map,” from which you can make a language for 
your own project, by choosing the patterns which 
are most useful to you, and leaving them more 
or less in the order that you find them printed 
here.” 76

74.   Filme desenvolvido em tomada única, compondo um plano sequência – isto é, sem que haja cortes entre enqua. 
.dramentos diferentes.

75.    ALEXANDER, Crhistopher. Com: ISHIKAWA, S., SILVERSTEIN, M., JACOBSON, M., FIKSDAHL-KING, 
.I., & SHLOMO, A. A pattern language: towns, buildings, construction. New York, 1977.P.18. 

76.   Idem
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 As ruínas tomam um significado dife-
renciado nesse contexto, a própria classifica-
ção de ruína no enquadramento do restauro 
tradicional pode ser questionada quando com-
parada com monumentos de real valor arque-
ológico e histórico, mas o acréscimo de valor 
memorial, e o contexto específico em que 
estão dispostas, integram um conjunto que 
remonta à trajetória de um passado recente, 
mas que já há muito foi desfuncionalizado e 
sistematicamente substituído por um modelo 
que não contempla a sensibilidade necessária 
para a manutenção saudável desses espaços. 
Nesse intuito, a identificação desse “padrão”, 
cuja característica agregadora é a inexistência 
de percepção da ação do tempo, ou, parado-
xalmente, é a constatação de sua existência 
através da observação da deterioração desses 
edifícios, torna-se o objeto de intervenção 
potencialmente agregador dos diversos temas 
apresentados neste trabalho. Esses espaços, em 
um primeiro momento, podem expressar a 
ideia romântica, conforme difundida no mo-
vimento artístico do século XVIII, como tam-
bém as ideias apresentadas pelas teorias sócio

filosóficas , tentando encontrar elementos de 
conexão com os personagens  tradicionais que 
colaboraram para a manutenção da cultura do 
Rio Douro.
 Esse jogo  parte da identificação desses 
elementos replicantes e da atribuição de vari-
áveis que possam estabelecer conexões entre 
esses espaços. Através da análise e da proposta 
de intervenções temporárias que permitam a 
ocupação desses espaços com usos não pré-de-
finidos, busca-se possibilitar o desenvolvimen-
to espontâneo de atividades capazes de dina-
mizar esses espaços e reinseri-los na dinâmica 
urbana. Para dar continuidade à construção 
desse pensamento que se iniciou na figura do 
personagem do Douro, o Barqueiro Manuel 
Teixeira, tratando de questões difíceis de se in-
corporar na prática tradicional da arquitetura 
e do urbanismo, investigou-se um pensamen-
to que, associado às definições apresentadas 
em A Pattern Laguage e ao pensamento de 
Stan Allen sobre uma nova compreensão do 
espaço, pode vir a contribuir para associar de 
modo mais eficaz os temas apresentados com 
características não sistematizantes.
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The concept of existential space is here divided in the complementary terms “space” and “character”, in 
acordance with the basic psychic function “orientation” and “identification”. [...] Space and character 
[...] are directly releted to architecture, following the definition of architeture as a “concretization of exis-
tential space”. “Concretization” is furthermore explained by means of concept of “gethering” and “thing”.

77.     Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 05
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Thing
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Gather ing
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Dwel l ing
“Man dwells when he can orientate himself within and identify himself with an environment.”
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 Uma série de temas foram apresen-
tados com a finalidade de melhor retratar o 
espaço abordado das ruínas, são dimensões 
sensíveis e fundamentais para a compreensão 
desses sistemas complexos. Explorou-se diver-
sos outros assuntos, que, por vezes, fogem da 
competência do urbanismo e da arquitetura, 
mas que possuem igual relevância para o bom 
funcionamento dessas áreas e que, a todo mo-
mento, incitam a busca de uma nova abor-
dagem que consiga criar liberdade suficiente 
para agregar novos conhecimentos ainda não 
evidenciados, ao mesmo tempo em que tam-
bém garanta a solidez e a ordem requeridas 
por uma intervenção urbana destinada ao uso 
comum.   
 A questão fundamental é: De que 
modo as questões de carácter imaterial podem 
associar-se diretamente com o espaço físico e 
se reverterem em ações concretas, atingindo o 
potencial desejado? 
 Na trajetória do urbanismo contem-
porâneo, duas vertentes são evidenciadas no 
trabalho do arquiteto Stan Allen, “Field Con-
dition” 78. A primeira é relacionada ao modo 
clássico de olhar e propor um projeto para 
determinado espaço, baseando-se no princí-
pio da composição de articulação de volumes, 
matérias e função. 

“Classical architecture displays a wide variation 
on these rules, but the principle of hierarchical 
distribution of parts to whole is constant. Indi-

vidual elements are maintained in hierarchical 
order by extensive geometric relationships to pre-
serve overall unity.” 79

 Para o autor, a abordagem tradicional 
consiste na imposição de elementos rígidos 
sobre os mais diversificados terrenos, gerando 
tensões nas articulações das diferentes malhas, 
exigindo especial habilidade dos planejadores 
para solucionar problemas mais relacionados 
à tectônica do que à experienciação do espa-
ço. Essa contínua busca para se desprender 
dos moldes convencionais é observada nos 
diversos trabalhos apresentados nos capítulos 
anteriores, tanto no trabalho de Schulz, que 
faz uma aproximação através de questões não 
sistematizadas, quanto nas subsequentes teo-
rias originárias do seu trabalho. Fundamental-
mente, o termo “Genius Loci” é uma definição 
poética, próxima da abstração, que depende 
da exclusiva interpretação de quem vivencia 
o fenômeno, assim como define Husserl  nos 
princípios básicos da fenomenologia. A rela-
ção que se faz diante desses materiais é a de 
continuidade e complementação de pensa-
mentos, todos eles objetivando a mesma fina-
lidade: a de compreender processos complexos 
relacionados com o comportamento orgânico 
inerente à condição humana e, consequente-
mente, às condições dos espaços. 
 O que é apresentado novamente no 
ensaio de Allen é a definição de um novo 
conceito para o terreno, espaço físico e espa-

2 .2  Fie ld  condit ions ,  Stan Al len 

78.  Felt: Fra genstand til felt [Translation of: “Field Conditions: From Object to Field”]. Trans. Oxvig, H. Rivad, K. 
and Thau, C. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I, Institut for Bygningskultur. (Copenhagen: Kunstakade-
miets Arkitektskole, 2007)

79.  Felt: Fra genstand til felt [Translation of: “Field Conditions: From Object to Field”]. Trans. Oxvig, H. Rivad, K. 
and Thau, C. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I, Institut for Bygningskultur. Copenhagen: Kunstakade-
miets Arkitektskole, 2007.P.65.
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XXXII - Stan Allen, Field Conditions, Diagramas de modelo paramétrico , 1999.

XXXIII - Stan Allen, Field Conditions, manada de antílopes, 1999.
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ço imaterial, sendo esse o conceito de “Field”, 
uma concepção mais alargada do que confi-
gura o espaço, “capaz de unificar diversos ele-
mentos enquanto respeita a identidade de cada 
um”, uma espécie de matriz lógica que recorre 
a recursos de intercomunicação complexos a 
fim de equilibrar a comunicação de todos esses 
fenômenos, garantindo, dessa maneira, a flui-
dez de formas e de agrupamentos de objetos.78  
Essa visão nos aproxima de uma ideia da in-
ter-relação de elementos complexos, que foge 
à compreensão das metodologias usuais. Uma 
nova estratégia que vem ao encontro de novas 
problemáticas do contexto contemporâneo. 
Com o crescimento e a complexificação dos 
grandes centros urbanos, bem como diante da 
indefinição das áreas passíveis de intervenções 
- associadas às características singulares desses 
lugares -, os projetos pontuais de grande con-
centração monetária tornam-se ineficientes 
para solucionar os problemas identificados em 
qualquer ambiente urbanizado.   

The artist who moves most decisively in the di-
rection of what I am calling field conditions is 
Barry Le Va.[…] Le Va is acutely aware of the 
spatial field implicated by the sculptural work.
[…] he began making pieces, some planned in 
advance, others incorporating random process, 
that thoroughly dissolve the idea of “sculpture” 
as a delimited entity, an object from the field it 
occupies. He called these works distributions ‘… 
whether “random” or “orderly” a “ distribution” 
is defined as “ relationships of points and configu-
rations to each other” or concomitantly, “sequen-
ces of events” 80  

 Nesse fragmento, Allen expressa seu 

posicionamento através do trabalho de Le Va. 
Diferente da abordagem tradicional, a com-
preensão do campo se dá pela sobreposição 
das diferentes relações entre os elementos em 
detrimento da forma final, sendo um método 
processual que tende a uma contínua adapta-
ção e reorganização sucessiva de acordo com 
as múltiplas relações que vão se formando na 
medida em que o processo se desenvolve. O 
controle se dá no estabelecimento de condi-
ções nas quais os materiais e as formas irão se 
desenvolver, não se pretendendo, assim, man-
ter o controle da forma final.  
 Esse processo mantém forte relação 
com a metodologia desenvolvida em “A Pat-
tern Laguage”, no que se refere à identificação 
de padrões buscando formar agrupamentos 
de sistemas com finalidade de intervir em um 
conjunto sem delimitações físicas convencio-
nais. Porém, os trabalhos se distanciam quan-
do as estratégias apresentadas para a interven-
ção em espaços reais são apresentadas. Allen 
se apropria da redução geométrica de padrões 
predominantes da área de intervenção para ge-
rar formas através de métodos computacionais. 
Utilizando parâmetros matemáticos, as formas 
se adaptam ao terreno criando distorções com-
plexas com a finalidade de se adaptar a qual-
quer necessidade que seja acrescentada. O ca-
rácter precursor do seu trabalho se apresenta 
ainda em um estágio experimental e, analoga-
mente ao seu pensamento, em constante evo-
lução. Assim confirmado por ele: “The field is 
material condition, not a discursive practice. But 
I also want to suggest that a return to the ontology 
of construction – solidly grounded in conventional 
tectonics – is not the only alternative to a sceno-
graphic or semiotic architecture.” 81 Apesar da 

80.  Felt: Fra genstand til felt [Translation of: “Field Conditions: From Object to Field”]. Trans. Oxvig, H. Rivad, K. 
and Thau, C. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I, Institut for Bygningskultur. Copenhagen: Kunstakade-
miets Arkitektskole, 2007. P.63.

81.  Felt: Fra genstand til felt [Translation of: “Field Conditions: From Object to Field”]. Trans. Oxvig, H. Rivad, K. 
and Thau, C. Kunstakademiets Arkitektskole, Institut I, Institut for Bygningskultur. Copenhagen: Kunstakade-
miets Arkitektskole, 2007.P.69.
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afirmação deixar evidente sua preferência por 
sua abordagem, ele reconhece características 
fundamentais para a formulação de espaços 
nos princípios de “identificabilidade e orien-
tabilidade” definidos na obra de Schulz 82. São 
princípios tratados pela semiótica e pela tenta-
tiva de identificar o que faz os espaços se tor-
narem significativos para nós. Apesar do fato 
do trabalho de Allen possuir conceitos muito 
recentes, fazendo com que, para empregá-los, 
necessite-se de um exaustivo esforço técnico e 
de um maior aprofundamento na sua metodo-
logia, bem como na de outros autores, alguns 
de seus conceitos sinalizam para uma aborda-
gem que talvez consiga responder de maneira 
efetiva às múltiplas questões contidas no con-
texto em que as ruínas estão inseridas. 

“But space can mean many things. In current 
literature we may distinguish between two uses: 
space as three-dimensional geometry, and space 
as perceptual field.” 83 

 Os posicionamentos apresentados por 
Allen revelam diretrizes de ordem interpreta-
tiva capazes de sinalizar a existência de uma 
componente pouco convencional na dinâmi-
ca de um projeto. O desconhecido é um fator 
pouco considerado por causa da escassez de re-
cursos técnicos existentes para trabalhar com 
ele. Se não sabemos que o desconhecido existe 
ou que poderá surgir, como podemos elaborar 
estratégias que possam solucioná-lo? A capa-
cidade de previsibilidade é uma característica 
requisitada no campo da arquitetura, mas com 
a sociedade cada vez mais diversificada e hete-
rogênea, em constate alteração, antecipar de-
terminado acontecimento tem se tornado cada 

vez mais difícil. Se o poder público investe em 
determinada zona, esperando que o investi-
mento incentive a ocupação por determinado 
grupo social, vários fatores imprevisíveis po-
dem vir a comprometer esse plano. Investigar 
formas ou meios de como trabalhar com fato-
res excêntricos pode ser uma contribuição para 
que no futuro sejamos capazes de lidar com 
esse perfil de situação com o mínimo desper-
dício de recursos, algo que se faz bastante re-
levante quando consideramos todo o contexto 
ambiental em que estamos vivendo. 
 Allen revela uma predileção pela me-
todologia paramétrica, assim como diversos 
outros grandes arquitetos com renome mun-
dial. O que se verifica positivamente nessa 
metodologia é a capacidade de adaptação ins-
tantânea e a regulação adaptativa de objetos 
formais por meio de parâmetros previamente 
programados, possuindo eficiência na capaci-
dade de mutação de determinada função. 
 A metodologia paramétrica tem sido 
amplamente utilizada na criação de formas 
orgânicas na concepção de designs, mas, nos 
últimos anos, a técnica tem começado a ser 
utilizada para funções relacionadas com o ur-
banismo e o planejamento de sistemas que não 
intencionam a representação formal. Alguns 
estudos foram realizados a título experimental 
para verificar a possibilidade de uso de algum 
desses métodos na construção, o que se acre-
dita ser a melhor abordagem para os espaços 
das ruínas. Devido à complexidade de desen-
volvimento preciso, neste trabalho apenas será 
demonstrado o potencial dessa nova meto-
dologia para a prática urbana, deixando uma 
possibilidade de continuidade investigativa 
sobre a real possibilidade de incorporar esse 

82.  The concept of existential space is here divided in the complementary terms “space” and “character”, in accordance 
with the basic psychic functions “orientation” and “identification”. Norberg-Schulz, C.

83.  Norberg-Schulz, C. Genius loci: Towards a phenomenology of architecture, Rizzoli. Nova Iorque, 1979. P. 11.
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processo no planejamento de espaços como os 
das ruínas do Douro. 
 Mas de maneira análoga ao perfil es-
tratégico que aqui se esboça para a ocupação 
das ruínas, os recursos paramétricos também 
se caracterizam pelo seu contínuo aprimora-
mento. Novos algoritmos, softwares e dados 
sobre os espaços têm sido desenvolvidos de 
modo colaborativo por diversos pesquisado-
res ao redor do mundo. Essas informações 
estão acessíveis em diversas plataformas digi-
tais, podendo ser utilizadas para aplicação em 
contextos reais. As plataformas open source 84, 
atualmente, são responsáveis por grande par-
te da democratização do universo digital, pois 
permitem que qualquer usuário possa ter o 
mesmo nível de acesso a dados e ferramentas 
que as grandes empresas da área de tecnologia 
digital. A transposição desse conceito para o 
espaço físico, através da prática dos usos tem-
porários com perfil colaborativo, tem gradati-
vamente se intensificado em diversas cidades 
do mundo. Atualmente, a lacuna a ser preen-
chida é a orientação das ferramentas digitais 
específicas para a disciplina do urbanismo, ou 
seja, para o auxílio nas intervenções no espaço 
real.  
 O Grasshopper é um plugin desenvol-
vido para o software Rhinoceros, ele parte do 
principio da criação de algoritimos matemá-
ticos para gerar formas e designs complexos, 
seguindo os princípios da parametrização. O 
plugin é extremamente versátil não só para a 

criação de formas, mas também para muitas 
outras funções, possibilitadas por sua estrutura 
simples e colaborativa. Ele trabalha com duas 
abordagens de programação, a primeira é no 
desenvolvimento de linhas de códigos, obje-
tivando a criação de algoritmos específicos 
para determianda função. Geralmente esses 
algoritmos são desenvolvidos por equipes de 
programadores, por vezes dispersos ao redor 
do mundo, não necessariamente fazendo parte 
de um mesmo projeto ou até mesmo sem nun-
ca terem se conhecido. A segunda abordagem 
está na interface do programa, na qual esses 
algoritmos serão utilizados para determinada 
função. O que o diferencia de qualquer outro 
tipo de software para a arquitetura é que a exe-
cução dos comandos depende completamente 
da construção lógica que se estabelece desde o 
início da feitura do projeto.  
 Nos teste realizados para a verificação 
da possibilidade de utilização dessa ferramen-
ta, demonstrou-se grande capacidade de auxí-
lio na sistematização de dados de todas as or-
dens. A ferramenta Elk85, em associação com a 
base cartográfica disponibilizada pelo projeto 
openstreetmap86, consegue gerar cartografia 
atualizada, com diversos níveis de informações 
georreferenciadas. Space Syntax é outra ferra-
menta que, em associação com as informações 
cartográficas produzidas pela ferramenta Elk, 
é capaz de auxiliar na organização dos dife-
rentes elementos que se pretende adicionar 
no espaço. Através de definição de parâmetros 

84.  Modelo de desenvolvimento de aplicações digitais, isento de copyright. Os códigos de programação são disponi-
bilizados na rede para qualquer usuário possa contribuir com o seu desenvolvimento ou a utilização para qualquer 
finalidade.  

85.  Elk é uma ferramenta para gerar mapas, topografia e levantamento tridimensionais de qualquer espaço, utilizando 
a base de informação disponibilizada no OpenStreetMap.org e USGS.

86.  OpenStreetMap  - É um mapa colaborativo georreferenciado, que permite a continua construção de uma base 
de dados, diferente do google ele permite que qualquer informação seja importada em forma de arquivo oms. 
Esse arquivo pode ser aberto em diversos programas e utilizado para fornecer uma base confiável e editável para 
o desenvolvimento de trabalhos na área de arquitetura e urbanismo. Por ser um mapa colaborativo, os usuários 
podem contribuir com a construção da base, através do compartilhamento de dados gerados pelo GPS de qualquer 
smartphones, imagens de satélites e informações inseridas pelos próprios usuários.
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87.  Hentilä, Helka-Liisa; Lindborg, Timo (2003) : Central Micro-Peripheries: Temporary Uses of Central Residual 
Spaces as Urban Development Catalysts, 43rd Congress of the European Regional Science Association: “Periphe-
ries, Centres, and Spatial Development in the New Europe”, 27th - 30th August 2003, Jyväskylä, Finland, Euro-
pean Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuvepodem contribuir com a construção da base, através 
do compartilhamento de dados gerados pelo GPS de qualquer smartphones, imagens de satélites e informações 
inseridas pelos próprios usuários.

para o crescimento da ocupação, geometria e 
as interrelações entre os espaços, a ferramenta 
consegue rapidamente fazer simulações que 
sistematizam qualquer que seja a ordem de 
informações previamente adicionadas, sendo 
capaz de auxiliar na tomada de decisões pro-
jetuais. 
 Depois de construir a matriz de um 
potencial projeto dentro da plataforma Gras-
shopper, a grande vantagem é que a alteração 
de parâmetros simplificados automaticamente 
geram resultados que, anteriormente, exigi-
riam inúmeras horas de trabalho para simular 
as mesmas questões que o software pode for-
necer em segundos. Essas informações podem 
ser facilmente reconvertidas para uma apre-
sentação capaz de dialogar com as pessoas en-
volvidas na ação, sem necessariamente exigir 
um pré conhecimento de arquitetura e urba-
nismo. Outra vantagem é que a matriz digi-
tal pode se desenvolver e sofrer alterações em 
paralelo ao desenvolvimento da prática real. 
Espera-se que algumas dessas aplicações, em 
um futuro próximo, possam vir a contribuir 
para uma maior autonomia de grupos sociais 

no desenvolvimento de ações orientadas para 
o beneficiamente do espaço público, facilitan-
do a gestão colaborativa. 
 Considera-se que nenhuma ação seja 
efetivamente capaz de solucionar os problemas 
apresentados sem que haja um grande empe-
nho por parte de profissionais ligados às mais 
diversas áreas do conhecimento. Essas ferra-
mentas digitais, acima mencionadas, podem 
vir a contribuir para a integração mais equi-
librada entre esses profissionais à medida em 
que se consegue compartilhar os processos en-
volvidos em um projeto urbano com profissio-
nais de outras áreas. Sendo que, como arqui-
tetos, tendencialmente damos uma finalidade 
estrita a um projeto e pretendemos que ele seja 
utilizado da maneira que o idealizamos. Neste 
estudo, o que ocorre é o inverso. O que se bus-
ca é que o projeto seja a matriz de um desen-
volvimento não linear, capaz de morrer ou se 
desenvolver de acordo com a vontade de quem 
o utiliza, ou se adaptar a fatores não esperados, 
sem comprometer recursos ou o próprio espa-
ço onde seria desenvolvido.

“Many of the sites have also attracted user groups working in the same branch, sharing a common pro-
duction network or co-operating in flexible ways. The spatial analysis proved temporary uses to mean 
adaptive reuse of urban spaces, being in most cases part of industrial heritage. The residual spaces seemed 
also to offer a possibility also for weak social groups to take risks and do various experiments with relati-
vely modest economic investments. They created synergy and arenas for collective learning.” 87

2 .2  Usos  temporár ios :  Exemplos  desenvolv idos  nas  c idades  de 
Viena,  Ber l in ,  Amsterdam. 
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 Os pesquisados do projeto “Urban 
Catalysts” 84, após o monitoramento de di-
versas áreas ao longo da Europa nas quais as 
práticas relacionadas com os usos temporá-
rios têm sido desenvolvidas, descrevem algu-
mas das vantagens que essa abordagem pode 
vir a favorecer a esses lugares. O projeto dos 
pesquisadores está disponível para consulta 
no site CORDIS 88, uma organização ligada 
à comissão europeia que tem como objetivo 
a disseminação de pesquisas relacionadas com 
diversas áreas. No site do projeto, pode-se 
encontrar diversas ferramentas que fornecem 
suporte para a implementação dessas práticas, 
como também orientações a respeito da lega-
lidade das ações e formas de gerenciamento 
desses espaços. São diversos mecanismos legais 
necessários para a formalização dessas ativida-
des, mas existem vários precedentes que tor-
nam essa prática possível e bastante eficiente 
para a dinamização desses espaços. Baseado 
nas experiências estudadas pelos pesquisado-
res, algumas das ferramentas desenvolvidas em 
determinadas áreas podem servir de modelos 
para uma eventual ocupação nos espaços onde 
as ruínas estão inseridas. 

“Residual areas have become of crucial importan-
ce to the development of European cities. Therefo-
re certain strategies and tools have been designed 
to integrate temporary use of land planning.” 89
 
 Uma das ferramentas 90 descritas pe-
los pesquisadores consiste na criação de uma 
plataforma digital em que os proprietários dos 
terrenos podem buscar pessoas interessadas na 
ocupação dessas áreas por um período espe-

cífico. Informações sobre as características do 
espaço e das possibilidades de ocupação são 
expostas para diversas pessoas interessadas no 
desenvolvimento do projeto. Na mesma pla-
taforma, grupos de discussão, bem como a 
disponibilização de informações legais sobre 
os procedimentos a serem adotados, auxiliam 
na elaboração do projeto de forma a garantir 
respaldo legal e todas as garantias de segurança 
necessárias para o desenvolvimento da ocupação. 

“In turn, simply by accessing the site online 
owners can find tenants for space that may only 
be available for a short time, increasing the use of 
their own properties. Thus a system of brokerage 
between tenants and owners creates an increase 
in the ‘Temporal Density’ of properties.” 91

 No caso observado em Viena, na Áus-
tria, demonstrou-se que para a implantação 
dos usos temporários em determinadas zonas 
da cidade histórica foi necessária a articulação 
de diversos agentes para o desenvolvimento 
do projeto. Envolvendo associações e agentes 
públicos, além de demandar autorizações e 
controle para que a ocupação não comprome-
tesse o patrimônio histórico e nem perturbasse 
o entorno envolvente do projeto. O relatório 
indica que os instrumentos legais para usos 
temporários, em Viena, estão sendo investiga-
dos para dar suporte a novas atividades rela-
cionadas com a prática. São instrumentos que 
definem o caráter das ocupações, tais como 
contratos e seguros para eventuais problemas. 
Esses instrumentos são necessários para garan-
tir a continuidade dos projetos e a intermedia-
ção dos agentes envolvidos. 

89.  STRATEGIES for temporary uses: potential for development of urban residual areas in european metropolises 
(URBAN CATALYSTS). 1. 2003. Disponível em: <https://cordis.europa.eu/project/rcn/55367_en.html>. Acesso 
em: 20 jul. 2018. 

90.  STRATEGIES for temporary uses: potential for development of urban residual areas in european metropolises 
(URBAN CATALYSTS). 1. 2003. Disponível em: < https://cordis.europa.eu/result/rcn/81799_en.html >. Acesso 
em: 09 ago. 2018.

88.  Essa ferramenta esta disponível para consulta no site:  http://www.templace.com/index.html
91.  STRATEGIES for temporary uses: potential for development of urban residual areas in european metropolises 

(URBAN CATALYSTS). 1. 2003. Disponível em: <https://cordis.europa.eu/result/rcn/81458_en.html>. Acesso 
em: 09 ago. 2018.
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“The wide range of tools reveals that dealing with temporary 
uses means dealing with complex systems. The many different 
categories of tools clearly reveal that it needs different actors 
from different professional fields to be able to practice them.” 
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XXXIV -  Tempelhofer Park, Berlin - Google imagens - Mobiliário urbano criado pelos próprios 
cidadãos



107

XXXV -  Südgelände Parque, Berlin - Google imagens - Caminho naturalista.

 Tempelhof Parque – foi um antigo aeroporto construído nos anos 20, 
localizado próximo à zona central de Berlin. Após ser desativado em 2008, a 
cidade transforma a área em grande parque urbano. Um projeto desenvolvido na 
área do parque é o Stadtteilgarten Schillerkiez. São jardins comunitários, onde os 
habitantes podem assumir a responsabilidade por uma fração da área, podendo 
cultivar alimentos, construir mobiliários urbanos e espaços de usos públicos. A 
ação teve início em 2010 e possui um perfil de auto-gestão que é especificamente 
orientado para os moradores do bairro Schillerkiez, surgindo como uma alterna-
tiva à falta de espaços abertos nas residências do seu entorno.  

 O parque Südgelände é um parque público também localizado próximo 
ao centro de Berlin. O parque foi construído utilizando as antigas instalações do 
pátio ferroviário de Tempelhof. O conceito do projeto foi a utilização das antigas 
estruturas, em associação a um paisagismo naturalista, eventualmente recebendo 
instalações de arte. 
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 O Projeto chamado Simply Multiple foi um dos es-
tudos relatados na pesquisa Strategies for temporary uses 
- potential for development of urban residual areas in euro-
pean metropolises (URBAN CATALYSTS). O projeto foi 
realizado em 1997, no bairro Leberberg, periférico à cida-
de de Viena. O bairro configurava, na época, uma área de 
expansão urbana, ainda sem infraestruturas destinadas ao 

Viena -  Parque temporár io  em Leberberg  -  Ve-
rão de  1997 

XXXVI - Crianças participando da construção
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lazer. As crianças brincavam na rua e em espaços perigosos, 
essa situação de conflito fez com que os responsáveis pela 
ação iniciassem o projeto de usos temporários na área onde, 
no futuro, viria a ser construído um shopping. A ação en-
volvia a construção de equipamentos infantis temporários 
feitos pelas próprias crianças com o apoio da comunida-
de. A ação durou até o início da construção do shopping, 
porém sua existência motivou que áreas destinadas ao uso 

infantil fossem incorporadas no projeto. Duas casas que es-
tavam no terreno foram mantidas como um espaço jovem e 
outros equipamentos resultantes da ação também permane-
cem, como gesto de lembrança desse acontecimento.     

XXXVII-  Ocupação do espaço pelas crianças e moradores da região
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 Essa ação teve seu início em 1999, no espaço onde 
existia um antigo estaleiro de barcos, conhecido como 
NDSM Wharf. Nos anos 70, as empresas de construção 
naval, presentes na zona portuária de Amsterdam, foram à 
falência, deixando enormes barracões sem nenhuma utili-

dade. Na década de 90, a cidade pediu fundo ao parlamento 
europeu para promover indústrias alternativas na área, po-
rém a zona rapidamente se tornou um lugar problemático e 
inseguro. Sem conseguir solucionar o problema, em 1998, 
o contrato de aluguel desses espaços foi interrompido e te-
ve-se que pensar em novas alternativas de ocupação para o 
espaço. A solução foi uma série de ações sistêmicas, consis-
tindo na utilização de usos temporários, como eventos, fes-

3 .1  Amsterdan -  NDSM Whar f,  1999.

XXXVIII - Interior atual NDSM
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tas e exposições, associados a estruturas mais permanentes, 
como lojas, coworkings, bares e oficinas para construção. 
Um dos objetivos da ação do projeto foi mantê-lo 24h aber-
to, de forma a incentivar a circulação de pessoas em todos os 
horários, coibindo práticas ilícitas e aumentando a sensação 
de segurança dessa área. A implantação e administração do 
programa foi feita através de uma parceria público-privada, 

sendo a organização Kinetisch Noord responsável pelo ge-
renciamento do espaço. A associação é uma comunidade de 
jovens artistas e pequenos empreendedores, cuja finalidade 
é unificar ações que contribuam com uma cultura colabora-
tiva. Atualmente, o espaço é um ponto turístico da cidade, 
fornecendo serviços como bares, cafés, lojas, espaços para 
arte e eventos, atingido o objetivo de regeneração e benefi-
ciamento da área. 

XXXIX -  Interior antigo NDSM
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 Como já mencionado, as ruínas do Douro são um conjunto de 
elementos utilizados, neste trabalho, para o desenvolvimento da discussão 
sobre espaços com forte caráter que se encontram em situação de aban-
dono, em consequência de um movimento sócio econômico ocorrido no 
decorrer do século XX. A investigação de possíveis estratégias para esse con-
junto, como explorado por esta pesquisa, pode sinalizar alternativas para 
outros espaços em condições semelhantes. As ruínas, assim como diversos 
outros elementos do espaço urbano, podem também seguir com princípios 
associativos, conforme ilustrado pelo livro A Pattern Language. A grande 
questão desenvolvida neste trabalho foi a exposição dos princípios teóricos 
capazes de indicar uma possível forma de ocupação e transformação desses 
espaços, sem, contudo, que seja necessário o apoio de estruturas convencio-
nalmente utilizadas para o mesmo propósito. Toda a pesquisa indica que 
a utilização de usos temporários promovidos pela própria população pode 
configurar uma espécie de laboratório, no qual experimentos sobre o espa-
ço e o comportamento social poderiam ser estudados e, posteriormente, 
resultarem em ações concretas e mais definitivas a serem implementadas no 
decorrer do que se vá verificando, tanto em termos de demanda quanto de 
vocação do espaço para tal ou qual atividade. 
 A simples utilização dos espaços na envolvente próxima a esses edi-
fícios já iria contribuir para a manutenção e o contínuo beneficiamento 
da área, até que haja justificativa para a tomada de ações mais efetivas. A 
característica fundamental dos usos temporários é a ocupação dos espaços 
com equipamentos de baixo impacto. Isto é, construções efêmeras, pouco 
exigentes de infraestruturas urbanas e capazes de subverter as lógicas cons-
trutivas tradicionais em proposições de viés mais sustentável, construídas 
pelas próprias pessoas envolvidas na reocupação da área. Toda a ocupação 

Conc lusão
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consiste na elaboração de um plano estratégico capaz de organizar os agen-
tes envolvidos, de forma a assegurar que a ocupação atenda às medidas 
legais, de segurança e de preservação coerentes com o contexto e o perfil 
das ações. O projeto é mais da ordem metodológica e de gestão, exigindo a 
articulação entre o poder público, proprietários dos terrenos e da sociedade 
em geral. A concretização das ações, em um primeiro momento, é um fator 
secundário, pois prioriza-se a criação de um sistema metodológico capaz 
de orientar o desenvolvimento da ocupação sem que esta se desvirtue do 
objetivo inicial. 
 Esse sistema pode buscar referências em ações semelhantes, mas 
exige adaptações para cada contexto, sendo difícil elaborar uma lógica pro-
jetual rígida. Por isso, iniciou-se a pesquisa com a exposição do discurso 
filosófico proposto por Schulz, orientado para o início de uma construção 
metodológica abstrata e flexível o suficiente para se adaptar aos diversos 
casos apresentados. 
 A incorporação das pessoas no processo de transformação do territó-
rio dialoga com os conceitos de “thing”, “gathering” e “dwelling”, conforme 
utilizados na construção do que Schulz chama de “espaço existencial”. Na 
interpretação dessas palavras, “thing” pode ser compreendida como a por-
ção não divisível dos elementos constituintes do espaço; “gathering” como 
a agregação sistêmica de “thing”, possuindo a finalidade de concretização; 
e, por fim, “dwelling”, que literalmente é traduzido como “habitar”, em sua 
essência, seguindo o entendimento do autor, seria tudo aquilo que fazemos 
no espaço, o “habitar” sendo, então, definido pela projeção de nossas ações. 
 As ruínas possuem uma dimensão regional com significados e valo-
res importantes para a preservação da história e auxílio da manutenção do 
caráter paisagístico das margens do Douro. Mesmo assim, ainda nos dias 
de hoje, a definição da essência desses espaços é um processo imprevisível e 
aleatório que pode se intensificar ou se desfazer, sem que necessariamente 
as práticas do urbanismo consigam exercer algum controle sobre isso. O 
contínuo trabalho de investigar tais espaços é uma maneira de assegurar a 
possibilidade de ações coerentes com o objetivo da preservação da essência 
do contexto das margens do Douro. 
 Foram apresentadas, ao longo do processo investigativo, algumas 
críticas que denotam a tendência de um perfil gentrificador nas ações re-
lacionadas com o beneficiamento das regiões das ribeiras de Gaia e Porto. 
Tais críticas apontam para como essas áreas vêm sofrendo com o processo 
de homogeneização decorrente dos usos orientados para atividades rela-

1
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cionadas ao turismo. Esse processo tem contribuído para o esvaziamento 
da população local dessas zonas. Contrapor esse movimento econômico 
apenas através de medidas públicas, além de tornar necessária uma grande 
quantidade de investimentos, pode ainda não atingir o resultado necessário. 
Por isso, essa atitude das ocupações temporárias, que se apoia na construção 
contínua do espaço, apropria-se do que foi exposto na teoria do “rent gap”, 
para a qual o contínuo beneficiamento da área pode vir a competir com 
o aumento gradativo dos possíveis ganhos com a ocupação dos terrenos 
orientada para uma abordagem mais convencional, a qual objetiva o empre-
endedorismo tradicional. É difícil determinar se essa estratégia pode vir a 
competir economicamente com o perfil das ocupações que se tem realizado. 
Mas outros fatores, como a preservação desses espaços e a sua reinserção em 
benefício da sociedade, podem compensar, em um primeiro momento, o 
baixo retorno econômico, considerando que atualmente os terrenos estão 
completamente ociosos.
 Este trabalho deu ênfase a novos métodos que objetivam compre-
ender as múltiplas possibilidades de ocupação dos espaços. Não se trata 
propriamente da elaboração de uma abordagem final orientada para deter-
minado espaço em específico, mas, sim, da identificação de um elemento 
capaz de gerar transformações para além da sua área, como também de dar 
continuidade a uma investigação que tem sido trabalhada por diversos es-
tudiosos ao redor mundo e que possui a intenção de buscar soluções para os 
problemas atuais enfrentados pelos espaços urbanos. 
 A compreensão atual é de que o ambiente urbano tem se tornado 
cada vez mais complexo e heterogêneo devido à sobreposição de aconteci-
mentos históricos e dos novos elementos referentes ao contexto contempo-
râneo. A indefinição ou agregação de vários conceitos tem se tornado cada 
vez mais recorrente nessa dinâmica. Continuamente, tem-se adicionado 
cada vez mais planos e informações provenientes do desenvolvimento con-
tínuo de pensamentos a respeito dos fenômenos que atuam na nossa socie-
dade. Atualmente, já incorporamos a ideia de espaço digital no ambiente 
urbano, mas também consideramos como “espaços” coisas que sempre exis-
tiram e que ainda carecem de investigação para determinar de que modo 
devemos abordá-las. A inclusão da participação de novos agentes nas trans-
formações do espaço público é também um fenômeno que tem aumentado 
nos últimos tempos. Adicionado a tudo isso, os arquitetos e urbanista cada 
vez mais têm sido requisitados para lidar com as contínuas atualizações do 
patrimônio cultural, físico e ambiental. Todas essas dimensões convergem 
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no espaço, tornando necessária uma atualização metodológica e processual 
que possibilite a gestão eficiente e humanizada de todos esses fatores.  
 Por isso, apoiou-se a pesquisa nas novas definições sobre o espaço, 
conforme definidas pelo arquiteto Stan Allen, com a finalidade de expandir 
a concepção sobre o “field” e, nesse contexto, incorporar novas dimensões 
dos espaços que, até então, não vinham sendo consideradas. O texto de Al-
len, associado com as discussões anteriores, demonstra que a compreensão 
de “field” é contrária à compreensão que usualmente utilizamos. O campo 
é um universo composto das mais diferentes esferas e questões, tanto o 
quanto conseguimos elaborar. A noção de campo pode compreender a ação 
das pessoas, texturas, formas, objetos, árvores, sensações e tantas outras de-
nominações – denominações estas que os métodos atuais tendem a reduzir 
a cartografias quantificadas. Para além do desconhecido, o campo é um 
território novo a ser explorado e, se levarmos em consideração o tempo ou 
a forma com que o campo irá se desenvolver, podemos considerar ainda um 
novo “field”, para o qual o excêntrico é um fator a ser considerado. Tam-
bém se pode associar, nessa abordagem, a dimensão digital e todas as suas 
formas atuais de interação e criação de novos espaços. A grande vantagem 
dessa compreensão é se apoiar no experimentalismo, nas contínuas tenta-
tivas de novas abordagens e na utilização de novas ferramentas. O trabalho 
proposto por Allen, junto com outros arquitetos como Koolhaas, Tschumi, 
entre muitos outros, tem continuamente colaborado para o progresso da 
disciplina do urbanismo e da arquitetura na investigação de novos métodos 
que auxiliem na solução para os problemas urbanos e sociais. 
 Tentou-se expor, nesta dissertação, diversos pensamentos de autores 
que, de algum modo, produziram pensamentos que se relacionam com a 
temática das Ruínas. Assim, tentou-se responder à pergunta que guiou o 
desenvolvimento desta pesquisa: “Como intervir em espaços abandonados, 
possuidores de um forte caráter, através de ocupações temporárias, conside-
rando seu contínuo desenvolvimento ao longo do tempo?”.
 A resposta para esta questão, depois da análise de todos esses mate-
riais expostos, não é inconclusiva, mas permeia o universo da flexibilidade e 
da abstração. Cada um dos espaços a receber intervenção é constituído por 
fenômenos únicos e imprevisíveis, como também assim o são os caráteres 
das ocupações que viriam a ser realizadas em cada um deles. Essa condição 
acabou se revelando na construção dos argumentos deste trabalho, não con-
seguindo ser respondida por apenas uma única esfera teórica. Em cada capí-
tulo da pesquisa, de maneira não propriamente intencional, dois paralelos 
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discursivos foram apresentados, configurando um pensamento orientado 
especificamente para este caso de estudo. 
 No primeiro capítulo, a partir da temática sobre a essência dos es-
paços, expôs-se argumentos presentes na ficção e na realidade, desenvol-
vendo-se no limiar da filosofia e da crítica social. O objetivo foi buscar 
elementos capazes de indicar os possíveis fatores que levam as pessoas a se 
identificarem com o espaço, de forma a estabelecerem com ele uma relação 
interdependente. 
 No segundo capítulo, a partir da associação de duas correntes dis-
tintas - a do restauro e a do urbanismo contemporâneo -, objetivou-se a 
construção da fundamentação teórica através da qual este trabalho procura 
entender o espaço das ruínas do Douro. O terceiro e último capítulo, por 
sua vez, referiu-se especificamente à metodologia para avaliação e estudo 
desses espaços.  Apresentou-se o método de identificação de elementos re-
lacionáveis, conforme estabelecido pelo livro A Pattern Language que, asso-
ciado ao pensamento de Allen, expõe que esses elementos podem transpor 
as barreiras físicas e espaciais, tendendo para a sistematização e apropriação 
racional dos conceitos relacionados com espaço existencial mencionados 
por Schulz. 
 A resposta para a questão norteadora desta investigação está mais 
na sensibilização da sociedade e na capacidade de criação de uma cultura 
em volta dos espaços em abandono, apropriando-se dos conceitos apresen-
tados e visando traduzi-los para uma dinâmica de ações sucessivas. Para o 
planejador, a função é compreender quais as necessidades do público en-
volvido e identificar as ferramentas que seriam necessárias para o desenvol-
vimento de ações capazes de responder a essas necessidades. Seria, assim, 
um projeto de coordenação e integração dos mais diversos agentes, como 
demonstrado nos exemplos apresentados no estudo Urban Catalysts. Todos 
esses processos de ordem prática só serão possíveis de serem desenvolvidos 
à medida em que se vá realizando experimentos, bem como se fazendo um 
aprofundamento nas teorias expostas e em outras tantas que não foram por 
este trabalho abordadas. O caráter experimental, tanto do perfil das ações, 
quanto do tema em geral, exige um contínuo aperfeiçoamento, além do 
compartilhamento de informações oriundas de outras ações e de pesquisas 
semelhantes, configurando um processo participativo e interdisciplinar. 
 As Wastelands são um fenômeno cada vez mais comum nas cida-
des, sendo, nesse momento, debatidas por vários pesquisadores ao redor do 
mundo. As causas que levaram esses espaços a essa condição são específicas 
de cada contexto, desse modo, as ações necessárias para a solução desse 
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texto, desse modo, as ações necessárias para a solução desse problema ainda 
precisam ser desenvolvidas. Assim como demonstrado no caso das Ruínas 
do Douro, os estudos, teorizações e ações são respectivos a cada caso, po-
dendo ou não haver correspondências e complementação com exemplos 
oriundos de outros lugares. Apenas com a experimentação de novas aborda-
gens é que se pode ir verificando qual a melhor estratégia para a concretiza-
ção do objetivo buscado e, assim, conseguir sistematizá-la de modo prático 
para a utilização em outros espaços sujeitos à mesma condição. A vantagem 
é que os usos temporários, por sua característica flexível, de baixo valor 
de implementação e pela capacidade de envolvimento de diversos tipos de 
profissionais, configura-se na melhor estratégia para a realização desses ex-
perimentos, como também para o rápido beneficiamento desses espaços 
pertencentes à paisagem do Douro. 
 Por fim, a mensagem extraída do livro Cem Anos de Solidão, que 
muito se relaciona com as questões fundamentais do surgimento da cultura, 
do povo e da história de um lugar, também pode servir como inspiração 
para ações não só nos espaços onde se localizam as ruínas, mas em qualquer 
espaço que se encontre inexplorado e detentor do fenômeno “desconhe-
cido”. Assim como os habitantes de Macondo fundaram a cidade a partir 
de uma clareira no meio da floresta, o mesmo sugere-se para as ruínas, ini-
ciando a ocupação por um pequeno “assentamento” e, à medida em que se 
verifique a possibilidade de continuidade, novos campos podem ser abertos 
permitindo às ações de ocupação um desenvolvimento seguro e condizen-
te com as questões do espaço. O gesto da clareira é simbólico no sentido 
de tomarmos um posicionamento flexível quanto ao perfil das ações e, do 
mesmo modo, não determinante quanto à compreensão do espaço em que 
estamos atuando, com a finalidade, por fim, de estimular o processo criati-
vo em comunidade.
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