
O Amor em Copilco
uma leitura fenomenológica do espaço social
da Cidade do México

�������	
	�

�
�����

MESTRADO  INTEGRADO

���������





O AMOR
EM COPILCO

uma leitura fenomenológica 
do espaço social da 
Cidade do México

 

Tomás Neves

2019
Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Orientador: Prof. Doutor Luís Viegas





Obrigado ao Professor Luís Viegas, pela confiança.
Agradeço aos meus pais e família, são tudo.
Gracias a los mexicanos. Gracias a Fideo, a Fer, a Mariana, a 

Burgos. Gracias a Say, a Dani y a Naya. Me enseñaron un otro amor. 
Gracias al gran Francisco Vázquez, le diste más color a estas ideas.

Obrigado Mariana, por acreditares no sentido de tudo isto.

Obrigado aos que ficaram à minha espera e aos que agora espe-
ram por mim: não falta muito, estou a uma frase da liberdade.

Para a minha avó, que me ensinou a 
beleza das palavras e das ideias.

Agradecimentos



4

Nota prévia: 
A presente dissertação não está redigida ao abrigo do novo Acordo Ortogoráfico. Uma 
vez que intraduzibilidade dos conceitos está no cerne das ideias que aqui se apresentam, 
todas as citações foram mantidas no seu idioma original.



5

Abstract
Introdução

Soledad
México 
Copilco
Amor 

�������	
������
��
����	����
��������	���
�
Índice de imagens

���
����

����
����
�����
�����

�����
�����
�����

..................................................
..............................................

...................................................
.....................................................
....................................................

.......................................................

...............................
......................

..................................

Índice 

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.



6

Teoria da Linguagem
Fenomenologia do Espaço
Sociologia Mexicana
Teoria da Arquitectura
Antropologia Urbana
Epistemologia do Sul
Sociologia Pós-Colonial
Ecologia de Saberes
��������	
�	���



7

I.   Abstract

O Amor em Copilco apresenta uma leitura fenomenológica da 
formação e actuação no espaço social da Cidade do México. Tendo 
a experiência como ponto de partida, o espaço de interacção públi-
ca da capital mexicana será interpretado através das postulações de 
uma constelação de autores diversificada, cujos temas variam entre 
a arquitectura e imagem urbana, sociologia mexicana e pós-colo-
nial, teoria da linguagem e filosofia do amor. Esta contextualização 
teórica terá como objecto de enfoque o Espaço Público, a Lingua-
gem e Identidade Urbana da Cidade do México.

A proposta de reflexão acerca deste espaço social, área de 
contacto intersubjectivo, conduzirá à associação das noções de es-
paço público e de espaço íntimo. Como caso de estudo, esta asso-
ciação terá uma manifestação surpreendente em Copilco, onde não 
só se torna clara uma apropriação particular do espaço público, 
como o contexto que sociologicamente a justifica. 

Esta dissertação de carácter teórico procura compreender e 
expressar uma realidade urbana e sociocultural alheia, baseando-
-se na relatividade semiótica da linguagem para criar intersecções 
entre epistemologias paralelas. 

*

O Amor em Copilco presents a phenomenological reading of 
the formation and procedure of the social space in Mexico City. 
With experimentation as a starting point, the space of public in-
teraction shall be interpreted through the principals of a diverse 
yet interconnected group of authors, whose work varies between 
architecture and urban image, mexican and post-colonial sociol-
ogy, theory of language and philosophy of love. This theoretical 
contextualization focuses its analysis on the urban language and 
identity of Mexico City.
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The proposition of reflection about such social space, area of 
inter-subjective contact, shall lead to the association between the 
notions of public space and intimate space. Used as a case study, 
this association has a surprising manifestation in Copilco, where 
not only it becomes clear the public space is handled through a pe-
culiar appropriation, it also reveals the context that sociologically 
justifies it. 

This theoretical dissertation seeks out to understand and ex-
press a foreign urban and socio-cultural reality, based on the rela-
tive semiotics of language to intersect parallel epistemologies

O Amor em Copilco
Abstract
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II.   Introdução

A cidade é uma narrativa.
Personagens, Espaço, Tempo, Enredo. Um narrador que aci-

ma de tudo observa e recorda. A cidade é simultaneamente o cená-
rio e o registo da acção e do tempo onde se movem os habitantes da 
vida urbana. É a acumulação de projectos e de ideias, de intenções 
e de crenças. É o reflexo de quem constrói a cidade.

Mostra-me como constróis, dir-te-ei quem és.1

Existe uma dicotomia entre espaço e acção de retroalimenta-
ção inquebrável. A relação indelével que conecta a arquitectura e o 
comportamento humano reside na apropriação do espaço. A trans-
formação ou adaptação da função a que a arquitectura se submete 
é consequente do panorama sociológico que modela a acção do 
utilizador, sendo que a metodologia projectual e construtiva tende, 
à partida, a aproximar-se ao mesmo panorama. A introdução de 
uma nova função num determinado espaço, corrompe o original, 
quer por idealismo projectual ou por desactualização e, em cons-
ciência, aproxima-o à narrativa quotidiana. Sem essa consciência, a 
arquitectura é apenas o suporte físico para a realidade.

A presente dissertação parte de uma experiência de inter-
câmbio no âmbito académico de Mestrado em Arquitectura, na 
Universidade Autónoma Nacional do México, com a duração de 
um ano, na Cidade do México. A oportunidade de integração 
numa realidade sócio-cultural tão paralela à Ocidental veio de-
monstrar  as particularidades que são legíveis numa outra cultura, 
ainda que, em aparência, esta não seja diametralmente oposta à 
Ocidental, visto que muita da produção mexicana tem uma origem 
colonial europeia, e muita da produção vernácula latina se tenha 

1 Sendo que as ideias que deram origem à presente dissertação partem 
da obra de Octavio Paz, adaptou-se esta afirmação que utiliza para definir uma 
ontologia mexicana: “Dime cómo mueres, y te diré quién eres.”:  Paz, Octavio; 
El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de Cultura Economica/
México; 13ª edição, 1984; p.49
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vindo a introduzir na cultura europeia no século XX sob o rótulo 
de Tropical.2 

Para compreender de que forma a linguagem e conformação 
urbana da Cidade do México, que em muito se referencia na Oci-
dental, expressam um paradigma social mexicano, a metáfora que 
se demonstra mais imediatamente compreensível é a do idioma. Da 
mesma forma que os mexicanos falam com uma linguagem euro-
peia, o castelhano, constroem com uma linguagem aparentemente 
ocidental. Contudo, seria redutor afirmar que utilizam o mesmo 
castelhano que se fala em Espanha, ou que o construído expres-
sa um conteúdo ocidental. Um povo com uma construção social 
extremamente particular e com raízes ou origens de uma índole 
muito diferente à espanhola, viu-se obrigado a passar a utilizar 
uma linguagem forânea para expressar conteúdos que já existiam 
anteriormente nestas sociedades, e que estariam irreversivelmente 
conectados ao seu meio ambiente e contexto social. Com efeito, 
este acto de tradução não faz com que se percam esses conteúdos 
dentro de uma cultura, mas, pelo impulso uniformizador da gene-
ralização, faz com que se possam perder entre culturas. 

O acto de tradução também se aplicou à produção arquitec-
tónica, uma vez que também esta utiliza uma linguagem através da 
qual expressa conteúdos, sejam estes urbanos, históricos, simbóli-
cos e hierárquicos, espaciais ou perceptivos. 

De um ponto de vista externo e a priori, a linguagem nem se-
quer surge como um elemento sujeito à relatividade. Assim, apenas 
uma integração profunda neste meio e um contacto honesto com a 
sociedade mexicana, torna clara a validade do que é subentendido 

2 “El imagen del continente vacío se conjugó con la del tropicalismo 
para constituir un estereotipo indestructible por mucho tiempo, aun después de 
haberse descubierto las culturas superiores de las mesetas y las onas templadas y 
frias del continente.” Romero, José Luis; Latinoamérica: Las ciudades y las ideas; 
Siglo Veintiuno Editores; Argentina; 2001; p.66
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pelos outros, os que não compreendemos à partida, porque têm 
uma origem que em nada se assemelha à nossa, ibérica e ocidental.

Apesar do seu discurso se formular com morfologias e lé-
xicos castelhanos, a semântica - e o peso cultural das palavras - é 
extremamente particular.3 Da mesma forma, é possível olhar para 
a arquitectura e urbanismo da Cidade do México como um discur-
so construído com um léxico ocidental, mas com uma semântica 
mexicana particular. Para compreender de forma lata este discur-
so, será necessário aceitar a condição cultural da interpretação da 
linguagem e da comunicação, para, finalmente, deixar de ver este 
espaço como uma amálgama caótica rumo à precariedade, e reco-
nhecer a beleza que transparece sob uma morfologia ideologica-
mente ocidental, e que manifesta a condição mexicana de procurar 
uma forma que expresse a sua cultura.

*

O conteúdo desta dissertação encontra-se dividido em qua-
tro partes: Soledad, México, Copilco e Amor. Uma vez que todo o 
fundamento destas ideias se baseia no facto de que os conteúdos 
se podem perder no acto de tradução, cada uma destas palavras 
foi mantida no seu idioma original, em castelhano de semântica 
mexicana - ainda que três destas palavras sejam homógrafas em 
português -  porque será necessário compreender a semântica que 
os seus produtores originais lhe conferem, para compreender o seu 

3 O exemplo mais imediato da particularização cultural mexicana de um 
conceito é o da Morte. Os rituais que se realizam no Dia de los Muertos, 2 de 
Novembro, têm como objectivo invocar a presença dos defuntos, e reconhecer 
a sua existência plena, ainda que num plano alterno. Octavio Paz diferencia a 
visão da morte no México como uma outra forma de vida e não como o final da 
vida - visão tradicional. “En el mundo moderno todo funciona como si la muer-
te no existiera. Nadie cuenta con ella. (...) Una civilización que niega a la muerte, 
acaba por negar a la vida.” Id.; p.54

O Amor em Copilco
Introdução
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sentido de forma mais verdadeira relativamente à sua cultura. 
Partindo da principal obra de Octavio Paz, e uma das con-

sideradas principais obras literárias mexicanas, El Laberinto de la 
Soledad, que faz uma leitura sociológica da cultura do México, o 
primeiro capitulo, Soledad, faz uma introdução às questões da lin-
guagem, da comunicação e da tradução, com base nas ideias de 
Walter Benjamin. Estes dois autores serão ainda confrontados com 
a teoria do pensamento abismal, de Boaventura de Sousa Santos, 
que, de repente, coloca o meio ocidental e colonial em confronto, 
tornando claras as dificuldades da comunicação entre estes dois 
universos.

De seguida, México. Esta é a denominação que por todo o 
país se dá à Cidade do México, ainda que muitas vezes se utilize 
para designar a totalidade dos Estados Unidos Mexicanos. Com 
efeito, o segundo capítulo apresenta uma introdução à cultura me-
xicana, e a sua transposição para a produção arquitectónica e ur-
bana na metrópole latina. Terá implicações políticas, sociais e até 
éticas, considerando uma série de espaços de diferentes contextos 
históricos e sociais, e quase sempre contrastantes, para desenhar os 
limites desta mesma produção. Desde a espacialidade da urbani-
zação pré-hispânica que deu origem à Cidade do México, à cidade 
contemporânea; do distrito financeiro ao bairro mais perigoso da 
capital. 

O terceiro capítulo, Copilco, apresenta um caso de estudo 
social e urbanisticamente intermédio, junto à principal universi-
dade do país (UNAM), no qual se torna clara a sobreposição do 
léxico ocidental a uma semântica mexicana, que se revela através 
da apropriação particular que os habitantes e transeuntes fazem 
deste espaço. Uma forma de habitar particular que revela o não-
-conformismo à forma ocidental, e permite a confraternização da 
acção inata mexicana face uma morfologia que a reprime e não a 
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favorece. 
Em Amor, já não é apenas o espaço que está a ser analisado, 

nem a mutação que este sofre com a acção humana. Com efeito, 
considera-se que o conceito de Amor tem uma significação própria 
no México, e que isso terá consequências na forma em que este se 
vê representado no espaço público, transformando a sua função 
inicial ou ordinária. Este espaço pode ser caracterizado segundo 
uma expressão de Zygmunt Bauman, “um túmulo dos relaciona-
mentos humanos”, em referência a Albert Square, em Inglaterra4. É 
uma situação cuja análise será de carácter fenomenológico, e trata 
de uma rua em Copilco, Calle de Medicina, onde, regularmente, 
casais que regressam da universidade se estancam a terminar rela-
ções, marcando esta rua com um ambiente particularmente negro. 
A normalização destes comportamentos peculiares torna a indaga-
ção fácil: Porquê, e acima de tudo, porquê aqui? Estas interacções 
que normalmente estariam associadas a espaços de intimidade, 
têm aqui uma expressão pública. À semelhança do conceptualiza-
ção própria e cultural de Morte no México, também o significado 
de Amor pode ter conotações particulares, que justifiquem uma 
comportamento tão homogéneo e intrigante. 

*

O objectivo desta dissertação é, por um lado, racionalizar e 
consolidar uma experiência urbana, dando também notícia desta. 
Por outro, é tomar parte da iniciativa global que se sente em peque-
nos focos dispersos que toma a responsabilidade de propagar pers-
pectivas alternas, de reconhecer diferentes tipos de conhecimento, 
e validar as várias formas de produção, como forma de enriquecer 

4 Bauman, Zygmunt; Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos Laços Hu-
manos; Relógio d’água editores; Lisboa; 2006; p.43

O Amor em Copilco
Introdução
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uma epistemologia global. 
O paradigma político e científico contemporâneo continua 

a perpetuar uma hegemonia ocidental, que não é inócua nos ou-
tros territórios. Disto resulta uma repressão das demais formas 
de expressão, que, apesar disso, começam a reconhecer um valor 
autónomo e a assumir as suas qualidades. Muitas vezes as formas 
de produção autónomas dos territórios originalmente coloniais na 
sua formulação contemporânea revelam-se mais ecológicas, rentá-
veis e inclusivas. 

Com o discurso que é montado nesta dissertação, procura-se 
criar espaço para dignificar outra cultura, demonstrando o seu va-
lor autónomo em detrimento dos critérios de avaliação hegemóni-
cos. Procura-se desconstruir os processos de sujeição da cultura 
mexicana ao paradigma ocidental, e revelar as qualidades deste 
conjunto social. O objectivo é apelar a uma produção autónoma 
mais verdadeira à sua realidade cultural, ilustrando como a arqui-
tectura é uma ferramenta de prosperidade ou repressão sociais. 

Abordando a história do México, a sua sociologia, a colonia-
lidade e produção arquitectónica, a presente dissertação procura 
revelar uma outra perspectiva da Cidade do México, invocando o 
valor da semiótica da arquitectura, e do que esta revela, ou deixa 
por revelar. 

Esta dissertação tem como objectivo último transportar para 
o contexto académico português uma experiência de reavaliação 
dos valores arquitectónicos e urbanos noutro contexto sócio-cul-
tural, como exercício passível de ser aplicado também à produção 
ocidental e nacional. A desconstrução que é exigida desta prática 
conduzirá a um conhecimento mais lato e consciente do próprio 
criador-arquitecto, se compreender porque faz o que faz, e não ape-
nas como faz.
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“(...) Mi papel como pensador no es señalar qué es 
una sociedad feliz y qué leyes hay que aprobar para llegar a 
ese lugar, sino interpretar la sociedad, averiguar qué se es-
conde tras las reglas que cumplen sus ciudadanos, descu-
brir los acuerdos tácitos y los mecanismos automáticos que 
convierten las palabras en acciones concretas. En definitiva, 
ayudar a los ciudadanos a entender lo que ocurre para que 
tomen sus proprias decisiones. Sí, entiendo que es difícil en-
contrar sentido a la vida, pero es menos difícil si sabes cómo 
funciona la realidad que si eres un ignorante.”5

5 Bauman, Zygmunt; Bauman; En el mundo actual todas las ideas de fe-
licidad acaban en una tienda, Entrevista por Gonzalo Suarez para El Mundo 
España, 07/11/2016. 

O Amor em Copilco
Introdução
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Soares, Bernardo; Livro do Desassossego; 
Assirio e Alvim; 6ªEdição; Lisboa; 2013; p.88
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A civilização consiste em dar a qualquer coisa 
um nome que lhe não compete e depois sonhar 
sobre o resultado. E realmente o nome falso e 
o sonho verdadeiro criam uma nova realidade. 
O objecto torna-se realmente outro, porque o 
tornámos outro. Manufacturamos realidades.” 

“
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Pode ser indiferente que tenha de existir um significado para 
as coisas. Pode ser igual que resista uma semiótica residual no que 
se produz. Ou que seja irrelevante ter-se um olhar impassível sobre 
o quotidiano. O automatismo rege a acção na sua quase totalidade. 
Questionar essa inconsciência coloca em risco a ignorância. 

Para quê desconstruir a parede do conhecimento, para ver 
com que tijolos se construiu a epistemologia?1 Quais os quadros 
que nela se penduraram? São as postulações ontológicas mais pri-
márias. Os códigos de ética e de moral, de estética e até de honra. 
Mas os quadros são apenas representações - valoráveis, não obs-
tante. O único vão desta parede dá para um quarto escuro, onde 
estão exiladas todas as acções que arriscam a permanência e esta-
bilidade da ontologia. 

A auto-caracterização ontológica de uma cultura tende a ser 
universalista.  O ponto de vista do homem é por defeito generali-
zador: o seu pensamento é solitário e a empatia leva-o a acreditar 
que compreende - verdadeiramente, se a arrogância lhe permitir 
- o outro. Para resolver este conflito resta-lhe a comunicação. Res-
ta-lhe a Linguagem.

De que forma podem comunicar duas línguas que em nada 
se sobreponham? A natureza designativa da linguagem irá criar 
algumas semelhanças, naturalmente no desígnio de nomes, pro-
nomes, e alguma forma verbal afecta à acção. Mas a singularidade 
das línguas estará intrinsecamente conectada às especificidades de 

1 “O sistema tem a estrutura que os conhecimentos da ontologia lhe pen-
duram nas paredes. A ontologia não é o palácio.” p.33 
 “A tarefa da ontologia é a de carregar de tal modo os conhecimentos 
com intenção simbólica que eles se perdem na verdade ou na doutrina, são ab-
sorvidos por elas, sem no entanto as fundamentarem, já que o seu fundamento 
é a revelação, a linguagem. Para voltar à imagem anterior: encher de quadros as 
paredes do palácio até os que próprios quadros pareçam ser as paredes.” p.34
 Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 
1ªedição; Porto; 2015

III.   Soledad
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A Linguagem é a forma atribuída 
ao que se quer comunicar.

Códice de Dresden
1200-1220 d.C.
origem Maya
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cada cultura.   

“O problema fundamental da teoria da linguagem é 
este elemento de mediação, é a condição não mediatizada 
de toda a comunicação espiritual.” 2

Num cenário em que a linguagem entre as duas partes que 
comunicam não é a mesma, e a ontologia certamente não será tam-
bém, os conteúdos a que a linguagem se refere vêem-se ameaçados 
pela tradução. É o caso de palavras como Saudade3 ou Chingada4. 
Se a linguagem é o meio para comunicar tudo o que existe ou que 
pode existir (e ser concebido através da linguagem), qual é a efi-
cácia da comunicação uma vez que é introduzida como variável 
a individualidade dos significados para as mesmas palavras entre 
diferentes culturas. Ou ainda, como é que se verifica que significa 
o mesmo para as duas culturas5. O universalismo deve, antes de 
mais, ser abolido. Eventualmente, deve ser adoptada uma visão re-
lativizadora da linguagem e do que é comunicado: quer a um nível 

2 Id; p.12
3 Segundo Carolina Michaelis, a formulação etimológica do conceito 
Saudade, parte, entre outras, da mesma raiz latina que Soledad, nome deste pri-
meiro capítulo. Saudade é “(...)lembrança de se haver gozado em tempos passa-
dos, que não voltam mais; a pena de não gozar no presente, ou de só gozar na 
lembrança; e o desejo e a esperança de no futuro tornar ao estado antigo de feli-
cidade.” Michaëlis de Vasconcelos, Carolina; A Saudade Portuguesa; Renascença 
Portuguesa; 1914; p.34
4 Antes de uma definição poética, Chingada é um termo que é utilizado 
em vários contextos e sob várias formas gramaticais: Irse a la Chingada; Estar 
chingando; estar en chinga; chingar; ser chingado, entre outras. Octavio Paz fez 
umas das principais desconstruções deste conceito, sendo que, pela sua com-
plexidade semântica, mas extrema relevância para a compreensão desta inter-
pretação, parte da definição deste conceito encontra-se em anexo.
5 A significação cultural de “mulher” é um exemplo fácil. Em algumas 
sociedades é considerada símbolo sagrado, noutra objecto. A sacralização da 
mulher segundo: Eliade, Mircea; O sagrado e o profano; Martins Fontes; São Pau-
lo; 1992; p.71

O Amor em Copilco
Soledad
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“Quien es la Chingada? Ante 
todo, es la Madre. No una madre de 
carne y hueso, sino una figura mítica. 
La Chingada es una de las representa-
ciones mexicanas de la Maternidad.
(…) es la madre que ha sufrido, meta-
fórica o realmente, la acción corrosiva 
e infamante implícita en el verbo que 
le da nombre.(…) Chingar también 
implica la idea de fracaso. (…) En 
México los significados de la palabra 
son innumerables. Es una voz má-
gica. Basta un cambio de tono, una 
inflexión apenas, para que el sentido 
varíe. Hay tantos matices como en-
tonaciones: tantos significados como 
sentimientos. (…) Pero la pluralidad 
de significaciones no impide la idea de 
agresión - en todos sus grados, desde 
el simples de incomodar, picar, zahe-
rir, hasta el violar, desgarrar y matar - 
se presente siempre como significado 
último. El verbo denota violência, salir 
de si mismo y penetrar por la fuerza 

en otro. Y también herir, rasgar, violar 
- cuerpos, almas, objetos -, destruir. 
Cuando algo se rompe, decimos: ‘se 
chingó’. (…) Lo chingado es lo pasivo, 
lo inerte y abierto, por oposición a lo 
que chinga, que es activo, agresivo y 
cerrado. El chingón es el macho, el que 
abre. La chingada, la hembra, la pa-
sividad pura, inerme ante el exterior. 
La relación entre ambos es violenta, 
determinada por el poder cínico del 
primero y la impotencia de la otra. La 
idea de violación rige obscuramente 
todos los significados.(…)

La palabra chingar, con todas 
sus múltiplas significaciones, define 
gran parte de nuestra vida y califi-
ca nuestras relaciones con el resto de 
nuestros amigos y compatriotas. Para 
el mexicano la vida es una posibili-
dad de chingar o de ser chingado. Es 
decir, de humillar, castigar y ofender. 
O la inversa.(…)

La Chingada, 
segundo Octavio Paz

Paz, Octavio; El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de Cultura 
Economica/México; 13ª edição, 1984; p.68-80
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literal, quer a um nível semiótico. Para uma aproximação mais ver-
dadeira ao que é enunciado, parece ser necessário associar o que é 
dito ou manifesto ao que o originou, em vez de atribuir um valor 
próprio e autónomo ao que se expressa. Compreender o significa-
do verdadeiro das palavras ou das acções isto é, o significado que 
o ente que a comunica quer transmitir, passa por desconstruir a 
nossa interpretação, e compreender as implicações do que é comu-
nicado pelo outro. O erro da interpretação sem consciência, é o de 
pender invariavelmente para um lado: o nosso, nunca o do outro. 

A Linguagem é a forma que é atribuída ao que se quer co-
municar. Por isso se designa como linguagem todo o conjunto de 
expressões  de uma determinada manifestação. 

“(…) toda a comunicação de conteúdos espirituais é 
linguagem, sendo que a comunicação pela palavra é apenas 
um caso particular, o da comunicação humana e daquilo 
que a fundamenta ou nela se baseia(…)” 6

Ao passo que a comunicação interpessoal é composta por 
uma linguagem de palavras, a arquitectura e o urbanismo são 
compostos de uma linguagem de formas: é uma linguagem, por-
que essas formas representam, expressam e manifestam conteúdos 
particulares e definidos, muitas vezes simbólicos ou funcionais. 
Com efeito, distinguimos linguagens formais clássicas: gregas ou 
romanas, medievais, renascentistas, barrocas; podemos distingui-
-las cultural ou geograficamente: linguagens asiáticas, africanas, 
pré-colombianas, indígenas; associamos essas linguagens ao tem-
po: modernas, contemporâneas, vernáculas; ou ainda a grupos 
particulares, como a Bauhaus ou a “escola do porto”. A Linguagem 

6 Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 
1ªedição; Porto; 2015;  p.9
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A rejeição do que não se compreende 
é a negligência da sua existência e relevância.

La señorita Heines y una acompañante pasean por el Zócalo 
después de visitar la catedral 
Colecção Turistas
Zócalo, Ciudad de México
Juan Guzmán
1950



27

existe sempre que é possível identificar um campo lexical que ex-
presse a complexidade das várias formas de materialização, dentro 
de um determinado espaço de acção.

Uma análise preliminar à imagem urbana da Cidade do Mé-
xico, por parte de um Ocidental7, resulta numa equiparação des-
ta  linguagem a imagens urbanas ocidentais, quer sejam genéri-
cas/ideológicas ou específicas e relativas a referências concretas. 
A associação é directa, porque a linguagem com que se construiu 
a Cidade do México, bem como grande parte da América Latina 
contemporânea, é, para todos os efeitos, semelhante e derivada da 
linguagem que pauta a imagem urbana do Ocidente. O desenvol-
vimento urbano e cultural consequente do impulso da colonização 
estará na origem desta interacção. Contudo, sendo que o México é 
um país com enorme taxa de pobreza e grandes problemas sociais, 
a conclusão precoce da leitura da imagem urbana da Cidade do 
México, é que se encontra degradada e que o seu funcionamento e 
organização são caóticos.8 

Compreender a formação da linguagem urbana da Cidade 
do México (com vários pontos de contacto com as linguagem ur-
banas em espaços pós-coloniais) constitui um desafio longo e por 
vezes ingrato, uma vez que pode parecer inconsequente, mas tendo 
em consideração a leitura que é preliminarmente executada, pode 
ser necessário a titulo de exemplo e como apelo a uma maior tole-
rância e compreensão de outras realidades culturais que são pouco 
compreensíveis sem enquadramento, e por isso muitas vezes des-
valorizadas.

Antes de tudo, é necessário questionar a pertinência da lin-

7 Mais do que um português, porque a globalização consolidou este es-
tatuto.
8 Como exemplo de uma leitura preliminar que assume a Cidade do 
México como o caos degradado, ainda que de certa forma funcional: Calheiros, 
Francisco Crisóstomo; D.F. DELIRANTE - Narrativas do Caos pela Praxis Urba-
na; FAUP; 2014; Tese de mestrado integrado
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guagem ocidental do construído no México. Tendo em considera-
ção que deve existir uma relação intrínseca entre a linguagem (o 
significado que aporta) e o ente que a comunica, uma vez que ele a 
produz, parece haver um desfalque entre aquilo que é a realidade 
social e a linguagem urbana do México. 

Este desfalque torna claro que existe um contexto e um pro-
cesso cumulativo que não é compreensível à primeira vista. Aliás, 
revela que existe um conflito entre a linguagem e o significado, en-
tre a forma e a função. A consequência é uma aparência degradada.  
À primeira vista, são ruas conflictuadas e com um funcionamento 
sujeito à oportunidade, sem respeito pelos espaços designados para 
carros, peões, ou outras actividades. São passeios fragmentados e 
fachadas precárias. Grades em todos os vãos térreos.  Comerciantes 
em cada esquina, a tapar o acesso às passadeiras desgastadas. Auto-
móveis por todo o lado. Cabos eléctricos acumulados ao longo dos 
anos. Para compreender de que forma o México se vê representado 
nesta imagem, será necessário reajustar os padrões de avaliação, 
e compreender de que maneira esta aparência é resultado de uma 
construção social.

O que se procura nesta leitura é revelar o que é subjacente a 
esta linguagem urbana que, apesar de se aproveitar de um léxico 
ocidental(ista) reflecte uma verdade própria que sobressai por en-
tre esse impulso mimético de construir segundo lógicas hegemóni-
cas, mas que não complementam a forma de operar inata à Cidade 
do México, e que, no extremo, reprimem a essência da sua cultura.

*

Para compreender a imagem construída da Cidade do Méxi-
co colocam-se três questões: a primeira, como é que esta essência 
se revela, ou seja quais são os meios através dos quais esta diferença 
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sociológica se manifesta. A segunda, porque é que um ocidental 
não possuirá a priori a informação, o conhecimento, para não só 
reconhecer como ler directamente esta nova realidade, que ape-
sar de perseguir um ideal-tipo ocidental e portanto utilizar uma 
linguagem familiar, manifestam uma construção social diferente 
da que originou estas configurações e linguagens arquitectónicas 
e urbanas. A terceira, que no plano da experiência é a primeira a 
surgir, mas no plano da leitura e da interpretação terá forçosamen-
te de ser a última: o que é que manifesta esta linguagem. Porque 
para chegar ao momento em que é compreensível ou legível o que 
é manifestado, é fundamental aceitar as premissas de que, por um 
lado, essa substância se manifesta e é reconhecida a sua existência, 
e por outro, que não a compreendemos. A rejeição do que não se 
compreende é a negligência da sua existência e relevância.  

Todo o construído se submete a algum tipo de linguagem9, 
bem como toda a produção e a comunicação. A linguagem assumi-
rá portanto dois significados, um que é o que esta expressa, a ou-
tra, o que poderá manifestar. Uma frase expressa o significado das 
palavras que a constituem, mas a forma como a frase é postulada e 
dita permite uma leitura acerca de quem a diz e do que é dito, que 
ultrapassa largamente o seu significado semântico. 

Da mesma forma, é possível criar uma analogia que equipare 
a construção frásica à produção do construído. As palavras, cujos 
significados ainda que traduzíveis adquirem conotações próprias 
em cada língua e cultura, e formulam frases e parágrafos cuja ver-
dadeira e profunda intenção não se revela igual nas outras línguas, 
tendo em consideração uma definição nominalista e verdadeira 
do significado dos conceitos.10 Esta intraduzibilidade que funda-
9 A ideia de que “Tudo é linguagem” está presente em Benjamin, Walter; 
Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 1ªedição; Porto; 2015; p.10
10 (…) Imaginemos palavras de diferentes línguas com o mesmo signifi-
cado, e procuremos investigar de que modo todas elas - que muitas vezes não 
têm a menor semelhança entre si - se assemelham àquele significado que está no 
centro.” Id.; p.53
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léxico ocidental mas o discurso que geram 
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paradigma mexicano. 

Tráfico en la ciudad de México. 
Série fotográfica para la revista Time: “Street cars in Mexico City”
Ciudad de México
Juan Guzmán
1950
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mentalmente se ocupa dos conceitos secundários que sustentam os 
principais11, é também, ou poderá ser, observável na arquitectura. 
Os elementos da arquitectura na Cidade do México são como as 
palavras, de origem castelhana, mas conjugam-se em frases e con-
solidam-se em ruas que têm significados próprios e distintos. Estas 
frases, ou ruas, configuram-se em lógicas ocidentais mas o discurso 
que geram demonstra-se conflituoso com a realidade ocidental, rejei-
tando também o paradigma mexicano. 

O aspecto comunicativo da arquitectura é inegável. Esta co-
municação tem uma expressão mais clara nos edifícios associados 
ao poder, económico ou político, mas seria falacioso assumir que 
a ausência destas expressões de poder, ou seja expressões do quo-
tidiano e da pobreza, não têm igualmente significado, e por outro 
lado que este será irrelevante. 

“Aliás, naquilo que constitui a sua mais plena e íntima 
essência, a expressão só pode ser entendida como lingua-
gem. Por outro lado para compreendermos uma essência-
-de-linguagem temos de perguntar sempre: de que essência 
espiritual é ela expressão imediata?” 12

Tudo o que o homem diz, faz, expressa ou produz revelam 
o meio em que se insere ou em que inscreve. E é desta forma que 
se torna válido o que a arquitectura no México manifesta. Porque 
apesar de tudo, o critério de avaliação preliminarmente utilizado 
corresponde a parâmetros ocidentais, que não só têm a função 
de objectivo-horizonte formal, como de ponto de partida. Mas de 
que forma pode ser inato que a própria cultura mexicana se avalie 
11  “Os conceitos secundários estão contidos nos principais - ou seja, o 
conhecido perde de algum modo a sua autonomia em favor daquilo por que é 
reconhecido.” Id.; p.43
12 Id.; p.10
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também por padrões ocidentais? Um contexto que não só não é 
ocidental, como quer ser, irá ter de se apropriar de “palavras” cuja 
significação será diferente nesta cultura, resultando numa leitura 
que é frustrada devido ao objecto de interpretação manter uma 
relação formal com o ocidente mas não ter uma correspondência 
moral com a ocidental, que frequentemente incorre no erro de lhe 
retirar a validade. 

É no intuito de demonstrar a validade do mundano e a sua 
riqueza de significado que é necessário estabelecer a relação entre 
o construído e o criador, entre a frase e o significado.

“A existência da linguagem, porém, não abarca ape-
nas todos os domínios das manifestações do espírito huma-
no, de algum modo sempre animadas pela língua - abarca 
absolutamente a totalidade do ser.” 13

Walter Benjamin torna claro que a interpretação só é possível 
porque existe algum tipo de comunicação, que se submete sempre 
à linguagem como meio; aliás, a comunicação é possível por causa 
da linguagem, e esta não se poderá considerar linguagem se não 
for comunicável. Arrisca-se ainda a assumir que tudo é linguagem, 
não só pela necessidade que temos de denominar tudo o que existe 
e que tem obstância, mas também pela necessidade de denominar 
e concretizar fisicamente aquilo que é, ou que Benjamin considera, 
espiritual. 

“De facto, a linguagem nunca é apenas comunicação 
daquilo que é comunicável, mas também símbolo do não-
-comunicável.”14

13 Id.; p.9
14 Id.; p.28
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A imagem urbana da capital mexicana é, desde a sua con-
quista pelo colonizador Hernán Cortés, a principal área de repre-
sentação da linguagem ocidental no país.  A obra fotográfica de 
Juan Guzmán testemunha as disparidades sociais que se verificam 
no país, sendo a riqueza e progresso sempre associada à identidade 
ocidental, e a pobreza e degradação associada ao que é considerado 
tradicionalmente mexicano. Na fotografia Tráfico en la Ciudad de 
México é possível identificar linguagens cuja referência possa ser 
tanto europeia como norte-americana. Uma identidade genérica, 
que apenas parece não importar referências da cultura mexicana. A 
presença dos cartazes publicitários é tão relevante que deixaria Ro-
bert Venturi intrigado. Mas um mexicano que visse esta fotografia 
ficaria orgulhoso de ver quatro publicidades a três marcas de cer-
veja diferentes, que, por curiosidade, ainda existem e continuam a 
ser das mais consumidas no México.15 Num contexto tão generica-
mente ocidental, o único que identifica esta rua como um espaço 
na Cidade do México, são as marcas da publicidade, e o destino do 
autocarro, Del Valle / Coyoacán.16  

15 Octavio Paz debruça-se sobre a libertação que o Mexicano obtém atra-
vés da fiesta e do álcool: “Gracias a las Fiestas el mexicano se abre, participa, 
comulga con sus semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia 
religiosa o politica. Y es significativo que un pais tan triste como el nuestro tenga 
tantas e tan alegres fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entusíasmo 
con que todos participamos, parecen revelar que, sin ellas, estallaríamos. Ellas 
nos liberan, así sea momentaneamente, de todos esos impulsos sin salida y de 
todas esas materias inflamables que guardamos en nuestro interior. (…) La fiesta 
mexicana no es nada más que un regreso a un estado original de indiferencia-
cion y libertad; el mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepa-
sarse.” 
 Paz, Octavio; El Labirinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984; p.47
16 A colónia de Coyoacán é uma das zonas mais reconhecidas da Cidade 
do México, por várias razões. É onde se localizou o primeiro assentamento ur-
bano construído por H.Cortés quando chegou à Cidade do México azteca. Tem 
uma forma urbana particular, com uma linguagem maioritariamente colonial 
e de fachadas coloridas, em associação à arquitectura vernacular mexicana. É 
neste bairro que se situa a residência familiar de Frida Kahlo, a Casa Azul.
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La Catrina, na cultura popular 
mexicana, é uma dos ícones mais re-
levantes da festa do Dia de los muer-
tos nos Estados Unidos Mexicanos. 
A personagem é caracterizada por 
um esqueleto vestido de dama da alta 
sociedade do início do século XX e é 
um memento mori para recordar que 
perante a morte todos os estatutos 
sociais são iguais. Terá sido utizada 
como símbolo por José Guadalupe 
Posada para criticar a sociedade Por-
firista, apropriando-se do principal 

símbolo do Dia dos Mortos, o esquele-
to e a caveira, ilustrando a preferência 
que a sociedade mexicana nutria pelo 
ocidental. 

A tendência ou fascínio pelo 
Ocidental, que desvaloriza o mexi-
cano, designa-se de Malinchismo ou 
Malinchista. Esta nomeação de origem 
e utilização exclusivamente mexica-
na, deriva do nome de La Malinche, 
a indigena que auxiliou H. Cortés a 
conquistar o que hoje se designa por 
México. Apesar desta personagem his-
tórica estar envolta em mistério, o seu 
nome ainda hoje é utilizado como in-
sulto na cultura mexicana.

A sobreposição da identidade ocidental é 
reveladora da auto-renegação cultural que refere 

Paz, em detrimento da valorização do que é 
estrangeiro. 

La Calavera Catrina
Litografia sobre Chapa de Zinco
José Guadalupe Posada
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Este contexto conformado por uma linguagem genérica co-
munica mais pelo que não se diz, do que pelo que é dito. O que 
ficou por expressar foi a essência mexicana: a aportação de valores 
arquitectónicos sempre conectados à forma de pensar e funcionar 
de um povo de uma cultura. A sobreposição da identidade ocidental 
é reveladora da auto-renegação cultural que refere Paz, em detri-
mento da valorização do que é estrangeiro.17 

O desfalque entre a leitura e a interpretação da arquitectura 
na Cidade do México parece dar-se num erro de tradução do que 
manifesta a linguagem urbana e a sua função, sendo esta motiva-
da pela ignorância pessoal e pela negligência social normativa. É 
necessário olhar para o que esta aparente falta de individualidade 
revela, para descobrir do que é realmente feita a mexicanidade.

Questionar o que não é visível poderá passar por averiguar o 
porquê de não ser visível.

*

Tendo verificado que é possível criar uma leitura da produ-
ção, e comunicação porque o produzido comunica sempre, que 
procure na linguagem conhecer a  “(…)essência espiritual(…)” de 
que “(…)é ela expressão imediata” 18, coloca-se a questão do porquê 
da falta de conhecimento que impede de criar uma interpretação 
justa e consciente na formação de uma ideia de México, com o ob-
jectivo de revelar o que não é visível, uma vez que nem se reconhe-
ce que era uma questão a sua existência. 

As primeiras impressões da Cidade do México são conflituo-
sas. Por exemplo, a cidade possui grandes arranha-céus de vidro, 

17 Ver imagem La Catrina, de José Guadalupe Posada
18 Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 
1ªedição; Porto; 2015 p.10
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apesar da grande incidência solar, e que é um exemplo de como 
as linguagens ocidentais não fazem necessariamente sentido nes-
tes outros contextos. O que leva, então, estes contextos coloniais a 
perseguir certos ideais e expressões ocidentais, apesar da sua falta 
de sentido de aplicação, ou pelo menos, como não sendo a única 
e melhor opção? As questões que se levantam acerca da dissemi-
nação da linguagem arquitectónica e urbana não só acompanham 
a história e a cultura dos povos, como revelam que conforma uma 
ferramenta hegemónica na medida em que dita uma norma para a 
aparência do quotidiano. 

Apesar do Homem parecer ter as mesmas tendências con-
ceptuais no que toca à construção em diferentes povos e locais do 
mundo, desde a ideia de espaço privado, de rua ou eixo, às formas 
piramidais que estão constantemente associadas a religião na an-
tiguidade, e nalguns casos administração, a delimitação das dife-
renças entre essas manifestações é precisamente a expressão desse 
conceito aplicado a um contexto. Um vão é um raciocínio que foi 
consecutivamente feito e pensado por todas as civilizações, inde-
pendentemente da sua expressão que já só dirá respeito à cultura 
que manifesta, e que caracterizará este conceito chave - vão - com 
uma morfologia própria e relacionada com o seu contexto, através 
dos materiais, processos construtivos e simbologia que imbuem na 
sua materialização. 

O facto das diferentes culturas terem alguns pontos em co-
mum faz com que incorram no erro de assumir que compreendem 
a outra, mas que a sua é mais válida. Por isso é pouco provável que 
uma sociedade tenha uma compreensão lata de outra cultura, in-
dependente da forma como a caracterize.  

“Ainda hoje se pode afirmar que as situações quoti-
dianas em que tomamos consciência das semelhanças são 
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uma ínfima parcela dos inúmeros casos em que somos in-
conscientemente determinados pela semelhança”. 19

A submissão de outra cultura arquitectónica ao julgamento 
pelos parâmetros da dominante é, pela ignorância da outra reali-
dade, uma desvalorização do seu valor autónomo. Esta submissão 
deu-se em territórios coloniais porque os povos que habitavam es-
tes territórios dispunham de configurações do construído diferen-
tes, e para a construção de novas estruturas seria lógico aplicar o 
conhecimento imposto do colonizador; e segundo, porque o seu 
afastamento geográfico das culturas euro-asiáticas e norte-africa-
nas não tinha influenciado ainda estas configurações americanas, 
e que são reveladores não só da identidade destes povos, mas tam-
bém da permanência da influência do colonizador. 

Contudo, para a esta linha de pensamento é menos relevante 
discutir o impacto da influência ocidental sobre as colónias, do que 
a expressão própria do território colonial que sobrevive à influên-
cia ocidental, e a invisibilidade destas no ocidente, de um ponto 
de vista moral e identidade. Depois de reconhecer que os valores 
com que se julga uma linguagem urbana não são universais, mas 
ocidentais, parece urgente compreender como é que, inconscien-
temente, se dá este processo generalizador. Boaventura de Sousa 
Santos define:

 

19 “Mas estas correspondências naturais só assumem um significado de-
cisivo à luz da ideia de que todas elas são essencialmente estímulos e incentivos 
daquela faculdade mimética que lhes corresponde no ser humano. É preciso, no 
entanto, não esquecer que nem as forças miméticas, nem os objectos miméti-
cos a que elas se aplicam permaneçam imutáveis ao longo dos tempos; que no 
decorrer dos séculos a força mimética, e com ela, mais tarde, a capacidade de 
apreensão mimética desapareceram de alguns domínios, talvez para ocuparem 
outros. Talvez não seja demasiado ousada a hipótese de que é possível reconhe-
cer, em geral, uma orientação uniforme na evolução histórica desta faculdade 
mimética.” Id.; p.51

O Amor em Copilco
Soledad



38

“La división es tal que ‘el otro lado de la 
línea’ desaparece como realidad, se convierte en 

no existente, y de hecho es producido como 
no existente.”20

Danzantes huehues del estado de Tlaxcala. 
Avenida Juárez, Ciudad de México, 
Juan Guzmán
1946
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“El pensamiento occidental moderno es un pensa-
miento abismal. Este consiste en un sistema de distinciones 
visibles e invisibles, las invisibles constituyen el fundamento 
de las visibles. Las distinciones invisibles son establecidas a 
través de lineas radicales que dividen la realidad social en 
dos universos, el universo de “este lado de la línea”e el uni-
verso del “otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro 
lado de la línea” desaparece como realidad, se convierte en 
no existente , y de hecho es producido como no existente.” 20

A ideia de Pensamento Abismal descreve um processo men-
tal desenvolvido, na teoria de forma inconsciente, para lidar com 
as relações hierárquicas de diferentes culturas ou conjuntos sociais. 
Em primeiro lugar, surge a delimitação de uma área de influência, 
onde o Ocidente se circunscreve, na qual se aplicam os códigos 
éticos e morais essenciais. Este ente, para todos os efeitos, hege-
mónico não considera as outras realidades sociais como iguais, 
num panorama da realidade absoluta, razão pela qual não vê a ne-
cessidade de a sujeitar aos códigos éticos que exige de si própria. O 
facto de, na sua origem, o colonizador não considerar o indígena 
um humano provido de alma, permitiu-lhe moral e juridicamente 
fazer coisas que não faria a um humano igual a si. Ao mesmo tem-
po, ao indígena, o colonizador surgiu-lhe como um ser superior. 
Estas definições preliminares criaram um antecedente que apesar 
de vir lentamente a ser desconstruindo, continua a pautar muitas 
das interacções entre os povos, e dentro dos próprios povos, quer 
os colonizadores como os colonizados.

As premissas que permitiram as apropriações coloniais no 

20 de Sousa Santos, Boaventura; Para descolonizar Occidente: Mas allá del 
Pensamiento Abismal; Prometeo Libros; 1ªEdição; Buenos Aires, 2010; p.11
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século XVI, são as mesmas que imperam hoje no que dita a nossa 
acção sobre estes territórios, e que nos revelam um neocolonialis-
mo entranhado. Esse modus operandi é válido por causa das distin-
ções invisíveis do outro lado da linha. As premissas que tornaram 
válidas a exploração e expropriação perpetuaram-se, e adquiriram 
o estatuto de invisíveis. Esta invisibilidade na consideração destes 
territórios é um leito moral que rejeita uma interacção ética pela 
desvalorização do outro ente. Sousa Santos indica que a ética terá 
apenas efeito deste lado da linha, e o que não é correcto deste lado 
da linha, não precisa de ser do outro, principalmente se essa fal-
ta de ética ajudar a sustentar uma (aparente) realidade eticamente 
equilibrada deste lado da linha. 21

Com esta afirmação, Sousa Santos reflecte acerca do como é 
que o Ocidente considera as outras culturas, tendo este uma posi-
ção hegemónica, ao ponto da sua identidade tecnológica na arqui-
tectura ter hoje formado uma norma internacional, que irá mani-
festar coisas diferentes: Ao passo que no Ocidente esta linguagem 
manifesta o seu próprio progresso tecnológico, a presença contem-
porânea desta linguagem nos territórios coloniais é, acima de tudo, 
manifestação da influência e hegemonia da lógica ocidental, que dita 
as normas de produção do outro lado da linha, e que conforma a 
atitude mimética do homem.22

Se esta atitude mimética dos territórios coloniais, face à ar-
quitectura e urbanismo ocidentais  contemporâneos, é já automá-
tica, ou seja, já não é imposta pelo colonizador, dado que a inde-
pendência administrativa que estas nações ganharam no séc. XX 
lhes conferiu autonomia de procurar um sistema administrativo 

21 “Las intensas distinciones visibles que estructuran la realidad social en 
este lado de la línea están erguidas sobre la invisibilidad de la distinción entre 
este lado de la línea y el otro lado de la línea.” Id.; p.13
22 Para mais ideias acerca da relação entre culturas e do impulso miméti-
co: Id.; p.13
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que seja inato e adaptado ao seu determinado contexto; ao mes-
mo tempo, a forma como se desenharam as primeiras linhas po-
líticas ocidentais nestes territórios, criou um contexto débil e por 
isso mais propenso ao mimetismo cego. Esse contexto colonizado 
é débil, porque a sua existência era secundária ao contexto coloni-
zador, e de facto, existia para apoiar financeiramente e empoderar a 
coroa castelhana. Esta consideração hierárquica irá criar um vazio 
jurídico relativamente às actividades e processos que podem ser 
utilizados nestes territórios onde a ética não conta. 23

Da mesma forma que índio pode significar anima nullius, a 
interacção entre as culturas pode estar deficitada pela própria sig-
nificação que atribuem uma à outra, e que está na génese da sua 
relação. A sedimentação de uma dinâmica quotidiana à custa da 
exploração destes territórios banalizou a existência de certos ele-
mentos de conforto e atingiu novos contornos com a globalização, 
sendo possível assumir o desenvolvimento de uma crise nestas re-
lações contemporaneamente, em que grupos colonizados migram 
(por exemplo trabalhadores ou refugiados) para territórios ociden-
tais, mas mantêm o seu estatuto secundário na forma como são 
vistos social e administrativamente24; o que nos diz que mais que 

23 “En la base de sus refinadas concepciones de humanidad o dignidad 
humana, los humanistas alcanzaron la conclusa de que los salvajes eran subu-
manos. ?Tienen alma los indios? - era la cuestión. Cuando el Papa Pablo III res-
pondió afirmativamente en su bula Sublimis Deus de 1537, lo hizo por conven-
cimiento de que la población indígena tenía alma como un receptáculo vacío, un 
anima nullius, muy similar a la terra nullius. El concepto de vacío jurídico que 
justificó la invasión y ocupación de los territorios indígenas.” Id.; p.17
24 “La lógica de la apropiación/violencia ha ido ganando fuerzan detri-
mento de la lógica de regulación/emancipación. Hasta tal punto que el dominio 
de la regulación/emancipación está no solo contrayéndose sino contaminándose 
internamente por la lógica de la apropiación/violencia.” Id.; p.20 
 Com efeito, é interessante reflectir na forma como são processados os 
imigrantes latinos nos EUA, tendo em conta as inúmeras infracções aos direitos 
humanos que têm sido promulgados pela administração de Donald Trump des-
de 2017. Sousa Santos nota ainda que a abordagem do colonizador varia também 
conforme as nações, e é muito distinguível a abordagem portuguesa, espanhola e 
inglesa no continente americano, principalmente na forma como se relacionam 
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uma delimitação geográfica, estas linhas de pensamento abismal 
têm contornos sociais. 25

“El contacto hegemónico se convierte simultánea-
mente en no-contemporaneidad. (…) Por lo tanto, el hecho 
de que los princípios legales vigentes en la sociedad civil, en 
este lado de la linea, no se apliquen al otro lado de la línea 
no compromete de modo alguno su universalidad.” 26

E é precisamente por ser já um automatismo da sociedade, 
que opera esta relação em que  “as intensas distinções visíveis que 
estruturam a realidade social deste lado da linha estão erguidas so-
bre a invisibilidade da distinção entre este lado da linha e do outro 
lado da linha.”27 A origem destas distinções está na própria defi-
nição ontológica deste conjunto social. Sousa Santos caracteriza a 
modernidade ocidental como um paradigma socio-político funda-
do na tensão entre regulação social e emancipação social.28 Face a 
isto:

“La dicotomia regulación/emancipación solo se apli-
ca a las sociedades metropolitanas. Sería impensable apli-
carla a los territorios coloniales. La dicotomía regulación/

com os nativos, variando a forma como os povos indigenas foram integrados na 
sociedade colonizadora, principalmente através da religião.
25 “Fundamentalmente lo que más caracteriza al pensamiento abismal es 
pues la imposibilidad de la copresencia de los dos lados de la línea.  Este lado 
prevalece en la medida en que angosta el campo de la realidad relevante. Más 
allá de esto, sólo está la no existencia, la invisibilidad, la ausencia no dialéctica.” 
Id.; p.12
26 Id.; p.17
27 Id.; p.13
28 “(…) he caracterizado la modernidad occidental como un paradigma 
sociopolítico fundado en la tensión entre regulación social y emancipación so-
cial.” Id.; p.12
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emancipación no tuve un lugar concebible en estos territo-
rios. Allí, otra dicotomia fue aplicada, (…) entre apropia-
ción/violencia (…). Porque los territorios coloniales fueron 
impensables como lugares para el desarrollo del paradigma 
de regulación/emancipación, el hecho de que esto último 
no se aplicase a ellos no comprometió al paradigma de la 
universalidad.” 29

É possível, neste momento, regressar à constatação de que, a 
priori, o conhecimento utilizado para analisar o contexto mexica-
no, que teria uma estrutura universalista, é na verdade ocidentalis-
ta, uma vez que foi o ocidente que ditou esta postulação epistémi-
ca. A postulação ocidentalista é também recorrentemente aplicada 
pelos povos colonizados. 

É necessário questionar a persistência destas ideias. De for-
ma literal, será por causa da “invisibilidade da distinção entre este e 
o outro lado da linha”30. Contudo, é possível ver de que forma ques-
tionar o que não é visível pode ser tão revelador da engrenagem 
que sustenta a realidade. As questões que se levantam ao reflectir 
na relação entre as culturas, constituem a mesma matéria que irá 
definir o povo mexicano, que se por um lado procura desprender-
-se desta identidade, por outro ainda a tem como norma, standard 
e objectivo.

“El contacto hegemónico se convierte simultánea-
mente en no-contemporaneidad. (…) Por lo tanto, el hecho 
de que los princípios legales vigentes en la sociedad civil, en 
este lado de la linea, no se apliquen al otro lado de la línea 

29 Id.; p.12
30 Id.; p.13
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no compromete de modo alguno su universalidad.” 31

É legível que exista um parcelamento do conjunto de ele-
mentos que delimitam a consciência da nossa realidade. Esta se-
paração define a nossa epistemologia e consciência, e irá resultar 
numa ontologia que apesar de universalista em teoria, não o é na 
prática, pela sua natureza e visão parcial.

*

Este parcelamento do conhecimento irá assentar num pres-
suposto universalista que rejeita outras formas de conhecimento 
como ferramenta de supremacia. E porque não é lógico conhecer 
o que se considera errado à priori, ergue-se este véu abismal, que 
não permite reconhecer a total validade de outra visão, acção ou 
produção, como no México e na cultura latino-americana, princi-
palmente quando esta se manifesta através de expressões ociden-
tais, que naquele contexto, um ocidental pode apenas ver como 
expressão de pobreza, de precariedade, ou de cópia nonsense, mas 
cuja experiência irá revelar que poderão ser expressões do engenho 
mexicano e da sua adaptabilidade a um contexto que não controla.

A aplicação de uma lógica de Apropriação/Violência como 
paradigma socio-político a um nível fundacional terá consequên-
cias profundas a um nível da construção social e administrativa, 
contemporaneamente. Com efeito, a principal forma de introdu-
zir uma compreensão da ideia de México e de Mexicano é atra-
vés da extrapolação dos conceitos de colonialidade, e, contempo-
raneamente, de neo-colonialidade. A ideia de nação mexicana é 
uma resposta à designação globalizante de uma Nova Espanha, 
apesar do conceito de nação apenas ganhar consistência a partir 

31 Id.; p.17
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do século XVIII, com Adam Smith, e grande parte das expressões 
culturais de identidade32 se tenham desenvolvido durante a época 
colonial, como reacção à imposição cultural ocidental, resultando 
numa natural adaptação das expressões pré-hispânicas a esta. A 
independência será atingida com o Tratado de Córdova, em 1821, 
e este acto poderá significar uma derradeira submissão à lógica 
administrativa ocidental no México, no sentido em que não só os 
contornos geográficos na definição do Império Mexicano não se 
relacionam com uma cultura relativamente homogénea33, como as 
lógicas administrativas de Apropriação/Violência serão, deste pon-
to em diante, perpetuadas oficialmente pelos próprios mexicanos.

Esta independência irá exponenciar a necessidade de uma 
identidade cujas matérias culturais de que dispõe para a sua forma-
ção são apenas as pré-hispânicas e as coloniais, sendo que a primei-
ra não só se encontra desactualizada, como em desuso.

Uma vez que o início desta sedimentação identitária é mo-
tivado por um impacto colonizador, a sociologia mexicana, e lati-
no-americana, não pode deixar de partir do ponto de contacto da 
colonização, para se ler e compreender a si própria, e às atitudes 
que lhes são inatas, a partir desse ponto.

Octavio Paz cria uma narrativa sociológica que não só co-
necta a pré-existência mexicana a uma influência hispânica, como 
demonstra o porquê e de que forma se perpetuam as premissas 
resultantes da interacção das duas culturas,  ainda hoje. 

32 Até ao séc. XIX/XX a produção artesanal mexicana não seria vista 
como uma definição indentitária, mas como uma manufactura inata, ainda que 
caracteristica de zonas particulares dos E.U. Mexicanos.
33 A extensão geográfica dos E.U.M. é tão vasta que inclui centenas de 
pequenas culturas diferentes, e algumas grandes civilizações. Ainda que tenha 
alguma sentido relacionar a cultura maya e azteca, estas já pouco terão em co-
mum com as culturas do norte do México, hoje localizadas no Texas e na Cali-
fornia.
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“La imagen que nos ofrece México al finalizar el siglo 
XIX es la de la discordia. Una discordia más profunda que la 
querella política o la guerra civil, pues consistia en la super-
posición de tomas juridicas y  culturales que no solamente 
no expresaban a nuestra realidad, sino que la asfixiaban a 
inmovilizaban. (…) Cortados los lazos con el pasado, im-
posible el dialogo con los Estados Unidos - que sólo habla-
ban con nosotros el lenguaje de la fuerza o el de los nego-
cios - inútil la relación con los pueblos de lengua española, 
encerrados en formas muertas, estábamos reducidos a una 
imitación unilateral de Francia - que siempre nos ignoró. 
?Qué nos quedaba? Asfixia y soledad.” 34

Paz irá demonstrar que mais do que uma mistura de influên-
cias, o problema no que toca à produção e à vivência mexicana, é 
que se por um lado o mexicano rejeita estas influências, porque 
não o descrevem e são impostas ou baseadas em imaginários pré-
-hispânicos, por outro, não dispõe de outras ferramentas para se 
expressar. 

A solidão surge como uma condição da qual o mexicano não 
pode escapar, a um nível político ou social, porque ao rejeitar o 
que é, em detrimento do que podia ser, o mexicano rejeita-se a si 
mesmo. 

 “Soledad y Comunión, Mexicanidad y Universali-
dad, siguen siendo los extremos que devoran al mexicano. 
Los términos de este conflito habitan no sólo nuestra in-
timidad y coloran con un matiz especial, alternativamente 
sombrajo y brillante, nuestra conducta privada y nuestras 

34 Paz, Octavio; El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984; p.120 e 121



49

relaciones con los demás, sino que yacen en el fondo de 
todas nuestras tentativas politicas, artísticas y sociales. La 
vida del mexicano es un continuo desgarrarse entre ambos 
extremos, cuando no es un inestable y penoso equilibrio.” 35

Deste conflito poderá originar-se a nova significação que 
atribuem a uma mesma linguagem. A forma como se adaptaram 
ao espaço público ocidental é a mesma forma com que se adapta-
ram aos sistemas administrativos e sociais ocidentais, ou seja, de 
uma forma que corrompe a sua intenção original, conferindo-lhe 
outro sentido.

“Escribir, equivale a deshacer el español y a recrear-
lo para que se vuelva mexicano, sin dejar de ser español. 
Nuestra fidelidad al lenguaje, en suma, implica fidelidad a 
nuestro pueblo y fidelidad a una tradición que no es nuestra 
totalmente sino por un acto de violencia intelectual.”36

A associação da linguagem falada à produzida arquitectoni-
camente cria uma analogia que ilustra a relação que procuro expor. 
É esta a que diz que os mexicanos utilizam uma linguagem ociden-
tal para expressar um valor mexicano. Apesar da língua ser o cas-
telhano, a semântica é mexicana, diferenciando-se naturalmente 
das outras variações de castelhano que se desenvolveram no resto 
da América Latina; e isto é visível através da introdução de novas 
palavras que surgem como derivações históricas de momentos de-
cisivos no México, e cuja utilização não só é fulcral em termos de 
quantidade de vezes a que se recorre no quotidiano, como pela mul-
tiplicidade de significados que estas palavras adquirem pela entoa-

35 Id.; p.147
36 Id.; p.147
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ção, ou pela sua função gramatical (por exemplo, o malinchismo). 
Da mesma forma, a sua arquitectura irá também ter este factor de 
multiplicidade no que toca à entoação e à semântica, porque con-
cilia uma resolução formal pré-estabelecida com uma apropriação 
autónoma mas derivada e permitida pela forma; ou seja, se a con-
solidação de uma rua na Europa depende dos seus limites do cons-
truído, e a utilização é disso consequência, no México anónimo, 
a construção da rua apresenta apenas o ponto de partida do qual o 
mexicano se irá apropriar para criar as condições que permitem a 
sua existência inata. Desta forma, a rua que é pensada e construí-
da pela norma ocidental, será ocupada, anonimamente, por todo 
o tipo de dispositivos que permitem uma utilização optimizada e 
com sentido por parte do mexicano, e que conformam um proces-
so de adaptação. E é esta necessidade constante de adaptação face 
a uma norma, que é familiar para um ocidental, que revela a falta 
de sentido na aplicação de lógicas arquitectónicas e urbanas oci-
dentais, ou pelo menos, na falta de tradução que estas sofreram ao 
serem aplicadas neste contexto. Finalmente, é de relevo sublinhar 
que a implementação destas normas sem tradução são aplicadas e 
perpetuadas pelos próprios mexicanos, quer por parte da adminis-
tração, quer pela da sociedade, por impulsos miméticos.

“Los mexicanos no hemos creado una Forma que 
nos exprese. Por lo tanto, la mexicanidad no se puede iden-
tificar con ninguna forma o tendencia histórica concreta: es 
una oscilación entre varios proyectos universales, sucesiva-
mente trasplantados o impuestos y todos hoy inservibles. 
La mexicanidad, así, es una manera de no ser nosotros 
mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa.” 37

37 Id.;  p.151
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A condição de ser Mexicano é nascer num contexto em que 
existe uma corrupção da manifestação original das coisas, ao mes-
mo tempo que mantêm a formulação ocidental do conceito a um 
nível moral e ideológico mas não prático, porque estas são defini-
das à medida de outros.38 Como será explorado em seguida, esta 
condição terá consequências a níveis políticos, administrativos e 
sócio-culturais, o que nos indica que terá também expressão na 
arquitectura.

O que é proposto fazer através desta reflexão, é, a um nível 
de linguagem urbana, expor: o que na arquitectura mundana do 
México é imposto, através de uma leitura da influência ocidental 
na construção de uma imagem global e da produção mexicana que 
expressa essa expectativa; o que é mimético, e que pode ser tan-
to o produzido acultural, como uma imitação deliberada de uma 
linguagem com o objectivo de formar tal significação; e o que é 
proposto, como forma de interacção com o espaço e de resposta à 
normatividade prévia, e que se manifesta através da adaptação que 
o espaço sofre, e que o retira do campo da compreensão ocidental. 

“Si la historia de México es la de un pueblo que busca 
una forma que lo exprese, la del mexicano es la de un hom-
bre que aspira a la comunión.” 39

38 “En Europa y en los Estados Unidos esas leyes correspondían a una 
realidad histórica: eran la expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia 
de la revolución industrial y de la destrucción del antiguo régimen. En Hispa-
noamérica sólo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema 
colonial. La ideologia liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación 
histórica concreta, la ocultaba. La mentira politica se instaló en nuestros pue-
blos casi constitucionalmente. (…) Nos movemos en la mentira con naturalidad. 
Durante más de cien años hemos sufrido regímenes de fuerza, al servicio de 
las oligarquias feudales, pero que utilizan el lenguaje de la libertad.(…) En esta 
lucha nuestros pueblos no sólo se enfrentan a la vieja herencia española (la Igle-
sia, el ejercito y la oligarquia), sino al Dictador, al Jefe con la boca henchida de 
formulas legales y patrioticas, ahora aliado a un poder muy distinto al viejo im-
perialismo hispano: los grandes intereses del capitalismo extranjero” Id.; p.110 e 
111
39 Id.; p.121
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Se o erro de tradução que perturba a nossa completa com-
preensão do outro reside nos conceitos secundários que suportam 
o conceito principal, como afirma Benjamin, será necessário, ao 
analisar este caso, desconstruir a cidade e a linguagem que a com-
põe até ao último conceito, já que, na Cidade do México, o cons-
truído não pode significar o mesmo que no Ocidente, sendo que 
manifesta uma essência cultural própria. Se a aparência se mantém, 
mas a sua apropriação é diferente, é necessário olhar para a cidade 
de duas perspectivas: de uma maneira formal e concluir que em 
muito deriva de lógicas ocidentais; e de uma maneira funcional ou 
do ponto de vista do comportamento e da apropriação, e consta-
tar que este não se assemelha ao ocidental, por vezes entrando em 
conflito, e que essa coexistência com um construído ocidentalizado 
obriga a uma adaptação espacial por parte dos mexicanos.  

A comunhão surge quando existe uma sintonia ascética entre 
dois entes. Sejam estes dois indivíduos, dois povos, duas culturas, 
ou uma pessoa e o meio que a envolve. O construído tem o pro-
pósito de servir o ente que o produz e uma produção consciente 
modela a forma sujeitando-a à função. A função não terá de ser ex-
clusivamente mecânica, sendo que os rituais e crenças de um povo 
modelam também a forma como agem, e devem ser considerados 
na hora de construir: é disto exemplo máximo o feng-shui, o ex-
poente da espacialidade elevada a ciência. 

De acordo com Octavio Paz40, o mexicano não produziu uma 
forma que o expresse. A que este utiliza foi-lhe conferida por uma 
violência intelectual. Através do contacto com o Ocidente, passa-
ram a utilizar uma linguagem que não lhes pertencia. Para falar, 
para agir, para construir. Quem sabe, até para amar. 

Hernán Cortés vem, nesta narrativa, representar o impulso 

40 Paz, Octavio; El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984; p.151

IV.   México 



56

�	����	
�	���	����	���	�	�������	������	
como La Malinche está para a cultura mexicana.  

����������	�	����	��������	����	�	���-
�����	���	��������	�	������!

 
Marina traduz a lingua dos mexicas a Cortés
Lienzo de Tlaxcala
sec. XVI
Reprodução tlaxcalense

O Lenço de Tlaxcala é um co-
dice colonial, produzido em Tlaxcala, 
no México, na segunda metade do sé-
culo XVI. Terão sido produzidas três 
cópias, uma enviada para a Espanha, 
uma segunda ofertada ao vice-rey 
na Cidade do México, e uma tercei-
ra guardada pelo espólio de Tlaxcala. 
Contemporaneamente perdidas, o 
lenço é conhecido por uma reprodu-
ção realizada em 1773, a partir da có-

pia de Tlaxcala. Relata a conquista do 
Império Azteca, e ilustra as diferentes 
batalhas. Neles figuram Cortés, Mari-
na, bem como os exercitos espanhol, 
azteca, e povos indigenas que se alia-
ram aos conquistadores.

Para mais informação acerca 
dos códices e representações pictógra-
ficas coloniais mexicanas: Noguez, Xa-
vier; Códices; Secretaria de Cultura; 1ª 
Edição; Cidade do México; 2017
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colonizador. Mais do que um ataque pessoal, Cortés é um perso-
nagem alegórico, ilustrativo das motivações e acções da conquista. 

Quando Cortés conquistou a Capital Azteca, Tenochtitlán, 
presente Cidade do México, não incutiu a esta civilização apenas 
uma linguagem idiomática. Ao construir uma nova cidade de cariz 
colonial, em cima da antiga Tenochtitlán, impôs uma nova iden-
tidade construída que não permitia uma conciliação com a ante-
rior pagã. A introdução da cultura castelhana teve como objectivo 
substituir a indígena, estabelecendo novos referentes quer idiomá-
ticos, de produção arquitectónica, ou até de normas sociais.

O mito de Cortés é marcado pela presença de uma amante 
indígena, que irá, segundo Octavio Paz, definir a forma como a 
mulher mexicana é vista. Desta forma, poderá também afirmar-se 
que Cortés terá influenciado códigos de acção na esfera social, e, 
mais particularmente, criando um precedente de desonestidade e 
violência para o paradigma romântico.41 

La Malinche é uma figura histórica essencial na conquista 
do México, uma vez que terá sido esta escrava indígena que guiou 
Cortés e os seus exércitos desde Veracruz, cidade que os coloniza-
dores criaram aquando da chegada ao México, até Tenochtitlán, 
capital do Império Azteca. Os seus conhecimentos das culturas e 
línguas azteca, maya e nahuatl, foram cruciais para que se tornasse 
a conselheira e tradutora de Cortés, tendo também aprendido o 
idioma castelhano. A área geográfica extensa do México implica-
va o contacto com sucessivos povos e cidades, e o travar de várias 
batalhas. Ainda que os castelhanos estivessem munidos de armas 

41 A história desta figura, bem como o seu papel na cultura mexicana são 
explorados a fundo na obra de Octavio Paz. Este é, com efeito, um dos principais 
autores a dissertar sobre o assunto. Uma versão literária e romanceada da his-
tória romântica da indigena e do conquistador é acessível em: Esquível, Laura; 
Malinche; Edições ASA; 2006. A interpretação desta autora vem figurar a versão 
da história que não vê a indigena como uma traidora ao povo mexicano.
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de fogo e montados a cavalo (sendo que nenhum dos dois havia 
sido visto no continente americano), o numero de indígenas e o 
seu conhecimento do território teria sido mais do que suficiente 
para derrotar o exército de Cortés, não fosse o conhecimento ex-
tenso e estrategicamente aplicado de Doña Marina, o nome cristão 
da indígena.

Segundo o mito, a escrava e o conquistador ter-se-ão apai-
xonado, e apenas isso tornaria plausível tal traição por parte da es-
crava ao seu povo. Contemporaneamente, é sabido que o Império 
Azteca agia de forma extremamente repressora em relação aos ou-
tros povos, razão pela qual houve outros povos que se juntaram à 
causa castelhana e se insurgiram contra o Império. Para além disto, 
existia uma profecia que anunciava o regresso de Quetzalcoatl, que 
descreveria a chegada por mar de um homem branco e alto sobre 
uma besta que deitava fogo pela fronte. Naturalmente, os relatos 
que descreviam os invasores aos indígenas deveriam ter algumas 
semelhanças à enunciação da profecia. 

A imagem da mulher mexicana ficou ferida. Mais uma vez, 
é a mulher que representa a acção traiçoeira que causa um câmbio 
total. A religião cristã tem Eva, o México tem La Malinche. Repre-
sentam a figura feminina como o elemento que corporifica a traição. 
Será exagerado afirmar que existe um rancor face à mulher mexi-
cana por este evento, mas no limite, será o suficiente para manter 
uma relação hierárquica de desvantagem, da mesma forma que a 
religião cristã procurou reprimir a mulher, perpetuando a associa-
ção ao pecado original.

“El símbolo de la entrega es doña Malinche, la aman-
te de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al 
Conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. 
Doña Marina se ha convertido en una figura que representa 
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a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españo-
les. Y del mismo modo que el niño no perdona a sua madre 
que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo me-
xicano no perdona su traicione a la Malinche.”42

Octavio Paz afirma que o crime de Doña Marina é o de uma 
mãe deixada pelo marido, que abandona o filho, para perseguir o 
amor do conjugue.  Este é um tema comum na produção artística 
mexicana. Buñuel, no filme de 1950, Los Olvidados, que trata de 
representar os estratos mais baixos da Cidade do México, apresenta 
uma mãe que não ama o filho, porque não conheceu o pai: “Era 
miúda, e não pude defender-me.” 

Octavio Paz usa, como metáfora, a violação para explicar a 
renegação cultural mexicana.43 Se o México for visto como o fruto 
de uma violação, é compreensível que o fruto seja rejeitado, e que, 
em último caso, se rejeite a si próprio.

Para além disso, a sociedade ocidental foi introduzida a estas 
culturas como uma presença divina, o que facilitou todo o processo 
de subjugação colonial. Ainda que a razão torne este facto obsole-
to, ainda hoje constitui uma fonte de privilégio a cor da pele entre 
os mexicanos, sendo que um em cada três mexicanos de tez clara 
pertence aos 25% mais ricos do México, e que isto constitui mais 
52% que os morenos, e mais 103% que os de tez escura. Segundo 
o estudo da Oxfam México, há 43% mais probabilidade de uma 

42 Id.; p.78
43 “Si la Chingada es un representación de la Madre violada, no me parece 
forzado asociarla a la Conquista, que fue también una violacion, no solamente 
en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la 
entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. (...). Ella encarna lo abierto, lo 
chingado, frente e nuestros indios, estoicos, impasible y cerrados. Cuauhtémoc 
y doña Marina son así dos símbolos antagónicos y complementarios. (…) Los 
Malinchistas son los partidarios de que México se abra al exterior: los verdade-
ros hijos de la Chingada en persona.” Id.; p.78
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Centro Histórico e Zocalo (praça principal, à direita)
Colónia Cuauhtémoc
Ciudad de México
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mulher conseguir um trabalho bem remunerado e prestigiado se 
tiver a pele clara, sendo que este numero considera também o facto 
de que a pele clara costuma envolver um maior nível de educação.44

Uma sociedade que rejeita o seu próprio povo, terá também a 
tendência de rejeitar a sua cultura arquitectónica e espacial.

*

 Da mesma forma que o produzido manifesta a sua essência-
-de-linguagem, a cidade é também expressão das suas condicionan-
tes. Quer seja porque a forma derivou de uma expressão funcional 
dessa cultura, ou porque utiliza uma morfologia importada.

Desde longe, é fácil reconhecer uma mancha urbana densa e 
predominantemente reticulada. O instinto mimético fez com que 
a retícula colonial se tenha propagado até ao século XXI, e é inte-
ressante constatar como a deformação desta é relacionável com o 
seu contexto socioeconómico que a determina urbanisticamente. 

Com efeito, a produção contemporânea tornou reconhecível 
o escalão social de uma zona urbana através dos seguintes parâme-
tros: a ortogonalidade da malha, a dimensão dos lotes, e a presença 
de elementos naturais ou verdes. Deste modo, as formulações ur-
banas com malhas mais rigidamente ortogonais, com lotes peque-
nos e ausência de elementos naturais caracterizam os espaços po-
bres (zonas maioritariamente habitacionais); quando o urbanismo 
toma uma forma mais orgânica, numa atitude de dispor do espaço 
livremente, com maiores lotes, mais zonas verdes, e naturalmente 
menor densidade demográfica, será a expressão de um conjunto 
socioeconómico mais elevado.

44 Para mais estatísticas sobre a desiguladade racial no México: Solis, 
Patricio e outros; Por mi raza, hablará la desigualdad; Oxfam México; 2019. 
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Polanco *
Colónia Miguel Hidalgo

Jardines del Pedregal *
Colónia Alvaro Obregón

�
Centro Histórico

Colónia Cuauhtémoc

Esquema 1
As diferentes malhas urbanas da Cidade do México

Fotografia de Satélite*
fonte: google earth

*todas as fotografias close-up se encontram à mesma escala
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Pedregal de Santo Domingo*
Colónia Coyoacán

Tepito, Morelos*
Colónia Cuauhtémoc
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O luxo que esta identidade urbana demonstra 
não ilustra a verdadeira situação social mexica-
na. É uma situação que representa a excepção e 

o desinteresse em contemplar o todo.

Polanco
Colónia Miguel Hidalgo
Ciudad de México
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No Esquema 1 é possível  comparar as malhas urbanas de 
quatro zonas distintas (para além da malha do centro-histórico na 
página anterior). A métrica urbana do centro histórico mantém 
intacta a formulação original de Cortés, de 1521, que terá sido pro-
pagada sucessivamente à medida que a urbanidade crescia. Rela-
tivamente aos outros quatro exemplos, é fácil criar à partida uma 
distinção. Os assentamentos urbanos a Oeste do Centro constituem 
áreas de valor imobiliário mais alto, de maior segurança, prestígio, 
e maior desenvolvimento e consolidação urbana. O crescimento 
urbano a Este do Centro, são, de forma geral, mais pobres, e apre-
sentam urbanidades precárias e onde a criminalidade encontra um 
contexto para proliferar facilmente.

Tanto Polanco como Morelos são zonas que continuam a 
desfrutar do estatuto que lhes foi atribuído durante a época co-
lonial. Contudo, manifestam realidades diametralmente opostas, 
senão as mais opostas em todo o México, ainda que a uns escassos 
seis quilómetros de distancia. 

A zona ocupada por Polanco era anteriormente ocupada por 
uma hacienda oferecida a Cortés pela coroa espanhola, e que foi 
visto como uma oportunidade de investimento urbano pela família 
Aleman45 na primeira metade do século XX. A sua proximidade aos 
Jardins de Chapultepec e à zona da Reforma, áreas de forte presen-
ça de capital, permitiram que Polanco fosse a zona de crescimento 
urbano da alta urbanidade. O desenho urbano de Polanco reve-
la que a retícula urbana contempla vias muito largas e a presen-
ça de vegetação, para além de ser possível identificar a morfologia 
de equipamentos excepcionais, como museus, centros comerciais, 
hospitais, entre outros. Com efeito, é em Polanco que se encontra 
uma das ruas com valor imobiliário mais alto da América. O luxo 

45 A Familia Aleman foi igualmente responsavel pelos projectos da Ciu-
dad Satélite e San José Insurgentes, outras áreas de elevado valor imobiliário.
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A rua transforma-se, quase exclusivamente, 
em mercado. Esta ocupação das ruas é também 

uma forma de evitar a presença das autoridades, 
e permite uma vigilância constante 

por parte dos comerciantes.

Tepito
Colonia Cuauhtémoc
Ciudad de México
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que esta identidade urbana demonstra, em nada ilustra a verdadeira 
situação social mexicana. É uma situação que representa a excepção 
e o desinteresse em contemplar o todo.

A sudoeste, Jardines de Pedregal, é uma zona de classe alta, 
maioritariamente constituída por casas isoladas e rodeadas por 
jardins, tendo os loteamentos uma forma orgânica. Numa cidade 
de tão grande extensão, uma densidade tão baixa é ilustrativa das 
possibilidades financeiras desta demografia. Para aceder à maioria 
destas habitações, o principal meio de transporte é o carro, uma 
vez que não existem serviços nem transporte público na maioria 
destas áreas, a não ser em acessos periféricos. Num contexto mais 
pobre, os serviços e os transportes são mais flexíveis e entranham-
-se, mesmo nas áreas habitacionais mais encerradas. 

Morelos tem na variedade de bairros que contempla, incluin-
do Tepito, icónico na Cidade do México, o peso da sua história. 
Um dos últimos pontos a ser conquistado por Cortés, esta área 
sempre foi habitada por indígenas, e mais tarde pelas classes baixas 
da sociedade que se concentravam no nordeste do centro. A sua 
morfologia, que terá tido alguma influência colonial como forma 
de pré-estabelecer algum tipo de autoridade, revela uma propaga-
ção desmesurada desta malha, com lotes extremamente comparti-
mentados, e ruas muito apertadas. Com efeito, é possível identifi-
car Tepito nas imagens, porque as ruas se encontram cobertas por 
lonas, que demarcam o mercado de Tepito. De enorme extensão, 
este mercado não serve apenas a utilização ordinária deste tipo 
de programa, é também uma das zonas de maior contrabando do 
México, camuflado pelo comércio informal. A rua transforma-se, 
quase exclusivamente, em mercado. Esta ocupação das ruas é tam-
bém uma forma de evitar a presença das autoridades, e permite uma 
vigilância constante por parte dos comerciantes, razão pela qual é 
uma área desaconselhada a turistas e, inclusivamente, mexicanos 
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que não estejam familiarizados com a área.
A Sudeste, em Pedregal de Santo Domingo, existe uma mor-

fologia semelhante, ainda que com muito menos actividade co-
mercial, e, inclusivamente, uma densidade reduzida. Esta zona é 
resultado do êxodo rural intenso do século XX, e que explica a ex-
tensão destes assentamentos com pouca caracterização urbana e 
infra-estrutural e de poucas condições sociais. A homogeneidade 
replicativa desta urbanidade é ilustrativa da rapidez com que este 
assentamentos foram conformados, e da indiferença da adminis-
tração perante este novo desafio urbano.

*

 O crescimento demográfico desmedido da Cidade do Mé-
xico, e da população mexicana em geral, deve-se a uma melhoria 
significativa das condições de vida no século XX, que aumentou a 
esperança média de vida ao mesmo tempo que a natalidade se ex-
ponenciou intensamente.46 Os regimes políticos, apesar de totalitá-
rios na sua maioria, resultaram num desenvolvimento sociotécnico 
das infra-estruturas,  com a introdução de redes eléctricas e sanitá-

46 “Na fase anterior a 1920, a taxa de natalidade rondava os 11‰ com 
uma população total de cerca de 15 milhões de indivíduos (1910); a guerra civil 
teve consequências gravíssimas, provocando um balanço negativo de mais de 2 
milhões de pessoas.

A partir de 1920, o crescimento natural intesificou-se consideravelmente, 
mantendo-se em valores de 15‰, entre 1920 e 1930, e de 19‰, entre 1930 e 
1940. Posteriormente, registou-se um duplo processo que assumiu significado 
em termos de uma forma de transição demográfica original: de facto, enquanto 
a taxa de natalidade, sempre bastante elevada, se mantinha em torno dos 40‰, a 
taxa de mortalidade diminuía rapidamente, passando dos 30‰ (em 1940) para 
os 11.2‰ (em 1960). A esperança de vida, durante o mesmo periodo, aumentou, 
passando de 35 para 65 anos, levando a um incremento médio anual, em termos 
absolutos, de um milhão de habitantes no final dos anos cinquenta, que subia, 
depois, para os 1,6 milhões na segunda metade dos anos sessenta.” p.61 Geogra-
fia Universal, vol.13: América Central e Caraíbas; De Agostini; 2005.
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rias, mais recentemente, ou como a industrialização do México que 
se deu sob a ditadura de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911. A Revolução 
mexicana veio pôr um final ao Porfirismo, sendo que se considera 
a criação do Partido Nacional Revolucionário em 1929, o final da 
Revolução Mexicana. Este é o actual Partido Revolucionário Insti-
tucional, P.R.I., que está no governo desde a sua criação em 1929, 
sendo que apenas em três vezes outros partidos ou coligações ga-
nharam a presidência, a última foi em 2018, com Lopez Obrador, 
denominado A.M.L.O. 

A formação do PRI47 é essencial para a compreensão do 
México, porque se por um lado a criação deste permite uma paz 
relativa, sendo que a revolução se transforma numa guerra civil 
que é uma disputa pelo poder entre as diferentes facções que se 
originaram com a revolução mexicana, entre os quais, os Zapatis-
tas,  filiados com o marxismo, por outro, esta paz relativa é obtida 
através da repressão da oposição, e não de um acordo efectivo entre 
as múltiplas partes. Contudo, é criada uma narrativa que suporta a 
continuidade deste partido, em regimes que se aproveitam da de-
sigualdade social e que, com efeito, a propiciam. Da mesma forma, 
no período colonial, os castelhanos não tinham interesse em par-
tilhar o poder nem com os criollos, filhos de espanhóis já nascidos 
no México, nem com indígenas ou mestiços. Em 1821, os criollos 

47 “Aunque nominalmente una democracia, el estado mexicano es per-
cebido normalmente como “autoritario”.(…) El tipo de democracia de Mexico 
tiene dos características principales. Primero, está dominada por um partido 
oficial, el PRI, que siempre gana 85% de los votos totales. Segundo, los partidos 
competitivos están estrechamente circunscritos y hasta 1979, sólo aquellos que 
nunca cuestionaban la opinión del PRI podían competir en las eleciones. (…)
El estado mexicano es descrito comúnmente como una coalición “revoluciona-
ria” o “gobernante” (Hanssen, 1974; Purcell, 1980) El sistema político puede ser 
mejor entendido como un delicado equilibrio que involucra todos los intereses 
de las élites en una negociación pública.” Gilbert, Alan e Peter M. Ward; Assen-
tamientos populares vs Poder del estado; G.Gili; 1987; p.44
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reclamaram o seu direito à Independência e assumiram o controlo 
administrativo, perpetuando-se o genoma ocidental na adminis-
tração do México.

É necessário compreender como o poder nunca (ou muito 
raramente com a presidência de Benito Juaréz) procurou defender 
os direitos dos indígenas, face aos interesses ocidentais. Os regimes 
políticos no México acompanhavam as visões estrangeiras, mas 
aplicavam-nas apenas aos estratos mais altos, e brancos, da socie-
dade, apesar dos seus discursos se dirigirem à totalidade da popu-
lação. É imperativo reconhecer que os discursos políticos no Méxi-
co utilizam  Linguagens de Liberdade48, referidas por Octavio Paz, e 
que são paradoxalmente utilizadas pelos regimes autoritários. 

“La mentira politica se instaló en nuestros pueblos 
casi constitucionalmente. (…) Nos movemos en la mentira 
con naturalidad. Durante más de cien años hemos sufrido 
regímenes de fuerza, al servicio de las oligarquias feudales, 
pero que utilizan el lenguaje de la libertad.(…) En esta lu-
cha nuestros pueblos no sólo se enfrentan a la vieja heren-
cia española (la Iglesia, el ejercito y la oligarquia), sino al 
Dictador, al Jefe con la boca henchida de formulas legales 
y patrioticas, ahora aliado a un poder muy distinto al viejo 
imperialismo hispano: los grandes intereses del capitalismo 
extranjero” 49

A relação próxima entre a criação do PRI e a do sistema ac-
tual de governo, atingiu um patamar em que modela o próprio sis-

48 Paz, Octavio; El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984 ; p.108 a 112
49 Id,; p.111
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tema, tornando-o quase corporativo, e falar em política do México, 
é falar do PRI. Modela o próprio sistema, porque a significação 
que atribuiu os valores que utilizou para definir o sistema de go-
verno que se mantém há quase um século, desde 1929, utilizava 
conceitos secundários errados para fundamentar os principais. Na 
época da conquista, uma visão parcial da ética estará na origem 
da relatividade destes conceitos, que só poderão ser verdadeiros se 
forem universais. Desta forma, o significado de poder, igualdade e 
de justiça, mas também de sacrifício e dever, adquirem conotações 
específicas e manifestações próprias, que não terão de correspon-
der na prática às ocidentais, dado que são conceitos que se adap-
tam à mentalidade mexicana. A introdução forçada ou antecipada 
de conclusões sociais ocidentais, como a emancipação da mulher 
ou a rejeição do trabalho infantil ou esclavagista, cria uma cons-
ciencialização que, no México, condena a um nível público, mas 
que não impede que opere a um nível privado e ignorado. Uma vez 
que a compreensão destes conceitos não depende unicamente de 
uma explicação lógica ou da legislação que se aprova e impõe, esta 
é mais efectiva num contexto social que reivindique uma mudança 
do sistema. 

“En Europa y en los Estados Unidos esas leyes cor-
respondían a una realidad histórica: eran la expresión del 
ascenso de la burguesía, la consecuencia de la revolución 
industrial y de la destrucción del antiguo régimen. En 
Hispanoamérica sólo servían para vestir a la moderna las 
supervivencias del sistema colonial. La ideologia liberal y 
democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica 
concreta, la ocultaba.” 50

50 Id.; p.110

O Amor em Copilco
México



72

Este símbolo será ocidentalizado com a che-
gada dos colonos, e mais tarde aplicado a todo o 

território como um símbolo proto-nacional 

A chegada dos Mexicas a Tenochtitlán: 
A águia, a serpente, o nopal
Codice Mendoza
Produção colonial azteca, com inscrições em castelhano
1540
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A grande concentração de poder terá também manifestações 
urbanas e se por um lado, esta leva a uma relativa negligência do 
resto de território, onde não se localiza o poder, por outro, esta 
concentra em si as melhores oportunidades, reunindo à sua volta 
um aglomerado demográfico em busca de melhores condições de 
vida e de romper o ciclo da pobreza. O crescimento da Cidade do 
México vem ilustrar os processos de concentração do poder eco-
nómico, político e cultural que aí se solidificaram no século XX, 
e que manifestam, através de linguagens urbanas antitéticas e por 
vezes anti-éticas, as disparidades socioeconómicas que existem 
neste sistema urbano. A cidade manifesta as relações sociais entre 
os grupos sociais de uma cultura e os diálogos que as realidades 
estabelecem entre si.  Desta forma, terá interesse compreender de 
que forma a cidade contemporânea se relaciona com a urbanização 
pré-existente, que originou a actual.

*

A Cidade do México contemporânea tem a sua origem na 
antiga cidade azteca de Tenochtitlán. À semelhança das práticas 
comuns ocidentais de assentamento, existiu uma sobreposição ur-
bana na definição de uma nova cidade, neste caso, de uma nova 
capital. Sendo Tenochtitlán a capital do Império Azteca que gover-
nava a maior parte do México central, o peso simbólico de erigir 
uma cidade sobre a antiga capital é incontornável. 

A conquista do México iniciou-se no final da segunda déca-
da do séc. XVI, sob a chefia de Hernán Cortés, em desafio às ordens 
da coroa castelhana. A 8 de Novembro de 1519, Cortés chega a 
Tenochtitlán, sendo que apenas em 1521 a grande capital azteca 
cai perante os conquistadores, passando oficialmente a estar sob 
o domínio castelhano, que reconstruiu a capital sob pressupostos 
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ocidentais coloniais.
O ponto de partida para esta intervenção parte do reaprovei-

tamento do espaço público central, equivalente à praça ocidental, 
para localizar o Zócalo (praça central da Cidade do México), que se 
localizará no centro de uma área de quatro por quatro léguas, que 
definem um quadrado determinante para a malha urbana, fora da 
qual os indígenas mantinham os seus modos de produção tradi-
cionais. Dentro destes limites, o construído foi disposto ortogonal-
mente, seguindo a grelha urbana ocidental densificatória, que verá 
os espaços de excepção caracterizados pela influência da Igreja, 
que rapidamente se ocupa de vários lotes  para a produção de tem-
plos e de espaços públicos associados a estes, e que lentamente foi 
consolidando uma imagem ocidentalizada e cristianizada na nova 
cidade colonial. A escala massiva a que os edifícios e os espaços 
públicos são desenhados durante esta época, só poderá ser visto 
como uma resposta à grandiosidade que Tenochtitlán apresentava 
à partida, aquando da chegada de Cortés. A sumptuosidade desta 
cidade justificará a sujeição que os colonos fizeram de todo o terri-
tório mexicano a esta cultura.

A área geográfica do vicereinato de Nova Espanha estava 
compreendida entre  Costa Rica e a Califórnia, incluindo os esta-
dos de Texas, New Mexico e Arizona nos Estados Unidos. Esta área 
enorme não só compreende a Civilização Azteca, onde se inclui a 
Mexica, tem também presente a civilização Maya, bem como va-
riadíssimas expressões indígenas mais a norte, aquando da chega-
da dos castelhanos. Contudo, o imaginário da cidade mítica que é 
Mexico-Tenochtitlán sobrepõe-se a qualquer outra forma de iden-
tidade na criação de uma ideia nacional de México, não só pelo 
facto de ser a capital do Império Azteca cuja influência se estendia 
por todo o México central, e portanto era um ponto de confluência 
comercial e social de extrema importância e envergadura; como a 
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própria robustez urbana e da organização social se concretizavam 
maravilhosamente nesta cidade flutuante e de uma escala imensa. 

O mito da origem de México-Tenochtitlán consiste numa 
profecia proferida por Huitzlipotchtli, Deus-Gerador Azteca, de 
que a capital seria fundada onde encontrassem uma águia pousada 
num nopal a devorar uma serpente. Este era o símbolo de México-
-Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, sendo que este símbolo 
será ocidentalizado com a chegada dos colonos, e mais tarde apli-
cado a todo o território como um símbolo protonacional, sendo 
que está presente na bandeira dos Estados Unidos Mexicanos e na 
moeda, pesos mexicanos. Com efeito, o mesmo se sucedeu com 
a designação “México”, que terá sido utilizado para denominar a 
totalidade do território. Para além da Cidade do México, ou Dis-
trito Federal, existirá ainda o Estado do México, do qual a Cidade 
fazia parte antes da definição do D.F. independente, e termina com 
a designação generalizadora dos Estados Unidos Mexicanos. Esta 
liberdade designativa é  ilustrativa da centralização do poder, e é 
possível concluir que a formação de uma ideia de identidade par-
tirá sempre de uma origem mexica-tenochtitlânica, mais do que 
Olmeca ou Maya, sendo que a Civilização Azteca se distingue pela 
sua crueldade bélica sobre as outras. A civilização Maya era mais 
intelectual, para além de altamente comercial, e com efeito, a esté-
tica maya e a linguagem escrita são de uma depuração e eloquência 
que ultrapassa as outras manifestações meso-americanas.51 A civi-
lização Maya advém de assentamentos tão antigos como 2500 a.C. 
na zona de Yucatán, Belize e Guatemala, com a definição de um 
período Clássico de 250 a 900 d.C., e um período Pós-Clássico que 
se prolonga até ao século XVI, terminando com a conquista caste-
lhana, apesar de continuarem a existir e a ser praticada uma cultura 

51 Noguez, Xavier, Códices, Secretaria de Cultura, Cidade do México, 
2017

O Amor em Copilco
México



76

“Esta gran ciudad de Te-
mixtitan está fundada en esta 
laguna salada, y desde la tierra 
firme hasta el cuerpo de la dicha 
ciudad, por cualquiera parte que 
quisieren entrar a ella, hay dos 
leguas. Tienen cuatro entradas, 
todas de calzada hecha a mano, 
tan ancha como dos lanzas jine-
tas. Es tan grande la ciudad como 
Sevilla y Córdoba. Son las calles 
de ella, digo las principales, muy 
anchas y muy derechas, y algunas 
de éstas y todas las demás son la 
mitad de tierra y por la otra mi-
tad es agua, por la cual andan en 
sus canoas, y todas las calles de 
trecho a trecho están abiertas por 
donde atraviesa el agua de las unas 
a las otras, y en todas estas aber-
turas, que algunas son muy anchas 
hay sus puentes de muy anchas y 
muy grandes vigas, juntas y re-
cias y bien labradas, y tales, que 
por muchas de ellas pueden pasar 
diez de a caballo juntos a la par. 
(...)

Tiene esta ciudad muchas 
plazas donde hay continuo mer-
cado y trato de comprar y vender. 
Tiene otra plaza tan grande como 
dos veces la ciudad de Salamanca, 
toda cercada de portales alrededor, 
donde hay cotidianamente arriba 
de sesenta mil ánimas comprando 
y vendiendo; donde hay todos los 
géneros de mercadurías que en to-
das las tierras se hallan,(...) Final-
mente, que en los dichos mercados 
se venden todas cuantas cosas se 
hallan en toda la tierra, que de-
más de las que he dicho, son tan-
tas y de tantas calidades, que por 
la prolijidad y por no me ocurrir 
tantas a la memoria, y aun por 
no saber poner los nombres, no 
las expreso. Cada genero de mer-
caduría se venden en su calle, sin 
que entremetan otra mercaduría 
ninguna, y en esto tienen mucha 
orden. Todo se vende por cuenta 
y medida, excepto que hasta ahora 
no se ha visto vender cosa alguna 
por peso.”

Cortés redige a visão mítica que irá 
introduzir o imaginário latino-americano 

ao Ocidente.

Segunda Carta de Relação, de Cortés ao Imperador Carlos V
Hernán Cortés
30 de outubro de 1520, Nova Espanha
Cortés, Hernán; Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V; 
Paris : Imprenta Central de los Ferro-Carriles A. Chaix y ca.; 1866; p.103 - 106
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Mapa de Temixtitan (Tenochtitlán) e do Golfo do México
1524

fonte:  John Carter Brown Library Map Collection
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maya na zona do Yucatán e da Guatemala. 
A cultura azteca resulta de uma progressiva assimilação cul-

tural de vários povos oriundos do México central52, sendo que por 
volta de 1216 chegam à zona lacustre do Lago Texcoco, mas ape-
nas em 1325 se assentaram na ilha primitiva de Tenochtitlán. O 
poder sobre este território será incrementado através de alianças 
com cidades-estado vizinhas, Texcoco e Tlacopan, a Aliança Azte-
ca, com o objectivo de dominar o Vale do México. Posteriormente, 
Tenochtitlán irá assumir um papel de maior relevo sobre as outras 
partes da Tríplice Aliança, reunindo em si o poder dominante so-
bre o Império Azteca, que se estendia muito para lá do Vale do 
México, alcançando todo o México central, sendo que controlava o 
território através do domínio das cidades-estado que manipulava 
comercialmente e reprimia através da força. 

A influência que a cultura azteca exercia na época, em con-
junto com a solidez desta sociedade e da sua simbologia, foi sufi-
ciente para manter esta semiótica até aos nossos dias, constituindo 
ainda uma das principais referencias simbológicas do México.

*

Como afirma Octavio Paz, a identidade mexicana contem-
porânea debate-se entre uma nostalgia pré-hispânica, uma expec-
tativa ocidentalista, existindo espaço para uma resposta frutífera 
de produção ideologicamente mais pós-colonial, mais próxima à 
ecologia de saberes de Boaventura de Sousa. Terá, por isso interesse 
começar por definir alguns padrões de apropriação do espaço pré-
-colombiano, denominadamente em Tenochtitlán, antecedente da 
Cidade do México. Assumindo que poderá existir uma certa bio-
logia da apropriação do espaço, será interessante tomar o seguinte 

52 Entre os quais os Olmecas, os Mayas, Toltecas, entre outros.



79

exemplo como um ponto de partida para a compreensão do espaço 
mexicano.

A falta de reconstituições urbano-espaciais verosímeis o sufi-
ciente não nos retira os relatos em primeiro mão de Hernán Cortés 
à corte castelhana em que descreve a sua chegada a México-Teno-
chtitlán. Cortés redige a visão mítica que irá introduzir o imaginário 
latino-americano ao Ocidente. Através da sua análise poderemos 
retirar uma leitura espacial de Tenochtitlán, ao mesmo tempo que 
é possível interpretar o contexto sociocultural de que esta é expres-
são. 

“Antes que comience a relatar las cosas de esta gran 
ciudad y las otras que en este capítulo dije, me parece, para 
que mejor se puedan entender, que débese decir de la ma-
nera de México, que es donde esta ciudad y algunas de las 
otras que he hecho relación están fundadas, y donde está el 
principal señorío de este Mutezuma.”53

Desta forma a designação de México tornou-se perpétua, e, 
de acordo com Walter Benjamin, é visível o instinto criador que 
obriga a nomear, ou neste caso, a renomear.54 A dificuldade de Cor-
tés em se expressar advém da falta de familiaridade com este espa-

53 Segunda Carta de Relação de Hernán Cortés para a corte castelhana, 30 
de Outubro de 1520, consultada em: Cortés, Hernán; Cartas y relaciones de Her-
nán Cortés al emperador Carlos V; Paris : Imprenta Central de los Ferro-Carriles 
A. Chaix y ca.; 1866; p.102
54 “Neste ‘Haja’ e no ‘Deus chamou’, no princípio e no fim dos actos cria-
dores surge sempre de forma clara e profunda a ligação do acto criador com a 
linguagem. Este começa com a omnipotência criadora da linguagem, e no final 
acontece como que uma incorporação da coisa criada na linguagem, através da 
sua nomeação.(…) Ou seja, ao dar nome às coisas, Deus permitiu o seu conheci-
mento. O homem, porém, nomeia-as na medida em que as conhece.”  Benjamin, 
Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 1ªedição; Porto; 2015; 
p.18 
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Esquema representativo do crescimento urbano e geográfico de Tenochtitlán
1325-1519
Com base na investigação de Téllez Girón, R.H. Barlow, Antonio Caso, Bribies-
ca y Alvarez, e na interpretação de M. Carrera Stampa
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ço e contexto. 
Inicialmente Cortés enuncia uma contextualização topográ-

fica, tão necessária para começar a conceber a ideia de Tenoch-
titlán,  cuja característica principal é ser erguida sobre uma grande 
bacia hidrográfica, a 2250 metros de altitude, rodeada por monta-
nhas e vulcões.55 Partindo de pequenas ilhas no centro do Lago de 
Texcoco, os Mexicas procederam à expansão territorial através da 
construção de superfícies semi-flutuantes, as Chinampas. Este sis-
tema construtivo, característico da meso-América e território me-
xicano, será vantajoso quer a nível sanitário, como de transporte 
ou na agricultura, constituindo os princípios da aquacultura con-
temporânea. 

A construção de Chinampas como estrutura-base topográ-
fica para uma fundação urbana leva a um contexto radicalmente 
diferente do comum-Ocidental. A conceptualização de Via toma 
em Tenochtitlán uma significação própria, motivada pelo seu con-
texto particular, e que resulta numa expressão única e intrinseca-
mente conectada à índole deste assentamento. Cortés irá descrever 
as vias principais de Tenochtitlán como   grandes troços muitos 
rectos e largos que conciliam vias terrestres e aquáticas. A via prin-
cipal é conceptualmente idêntica à ocidental, no sentido em que 
se organiza longitudinalmente e com objectivos de mobilidade e 
de acesso, mas que será mais rica porque toma proveito das suas 
condicionantes. A questão da mobilidade na meso-america é de 
elevado interesse, dado que os animais de grande porte e de carga, 
como cavalos ou burros terão apenas sido introduzidos com a che-
gada dos europeus, e apesar de desenvolvida, a roda não teria uso 

55 “La cual dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas 
y ásperas sierras, y lo llano de ella tendrá en torno hasta setenta leguas, y en el 
dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en 
torno más de cincuenta leguas. Y la una de estas dos lagunas es de agua dulce, y 
la otra, que es mayor, es de agua salada; (...)” Cortés, Hernán; op.Cit.p.103
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numa floresta densa, ou sem a presença de animais de grande porte 
para puxar algum tipo de carro. Será também interessante reflectir 
que a invenção da Roda, que terá sido um elemento determinante 
na evolução da Homem, como o a produção do fogo, não foi impe-
ditivo do desenvolvimento das civilizações americanas. 

 Com efeito, a mobilidade deixa várias questões em aberto, 
principalmente se virmos que no urbanismo ocidental histórico, 
existe uma lógica densificatória da cidade, dentro dos seus limites, 
e uma ocupação extra-muros, que romanticamente se designa “o 
Campo”, como espaço de produção e de sujeição a lógicas feudais, 
que contemporaneamente têm por equiparação a falta de oportu-
nidades que existe no meio rural dada a centralização do poder. 
No urbanismo pré-colombiano, esta ideia de densificação não se 
aplica dentro de uma área designada, mas pelo espraiamento de 
construções, muitas vezes sem vias de acesso, quer em Tenoch-
titlán, como em assentamentos urbanos como Tikal na Guatema-
la, onde recentemente se especulou que poderão ter vivido entre 
dez a quinze milhões de pessoas.56 Foram identificadas, através de 
tecnologia laser, 61.480 estruturas escondidas sobre a densa flo-
resta maya. Este conjunto urbano não se manifestará em edifícios 
densos, mas numa ocupação extensa de território com construções 
isoladas de dimensões variadas, sendo que a actividade principal 
destas formulações era a produção agrícola. Existe, portanto, uma 
Acrópole, que reúne o complexo cerimonial e os palácios reais, e a 
partir deste existe uma dispersão progressiva do construído, numa 
lógica mais próxima à da urbanização contemporânea que à da ci-
dade tradicional. Se por um lado, isto se poderá dever a uma visão 
própria da função do núcleo administrativo da cidade-estado, por 
outro, poderá também demonstrar uma relação diferente com a 

56 As descobertas recentes acerca de Tikal, na Guatemala, são resultado 
de um estudo pela PACUNAM que fez uma análise a laser do território maya. 
Estes resultados foram divulgados através do documentário: Secreto de los 
Mayas; National Geographic; 2018; 43 min.
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própria natureza envolvente, que, por ser mais próxima, irá tam-
bém ter uma presença mais forte no quotidiano e resultar, conse-
quentemente, numa forma particular de articular limites através 
do construindo e de ocupar o território. 

De regresso às vias principais que descreve Cortés, poder-
mos inferir que a grande largura e escala estará intrinsecamente 
conectada a um elevado numero de utilizadores, e que existe uma 
ambivalência na mobilidade: terrestre, ou seja caminhando, ou 
através dos canais, de barco. Certamente esta conciliação terá um 
impacto determinante na leitura urbana, como tem em Veneza ou 
em Amsterdão, mas existe uma ideia de grandiosidade e de escala 
que não é ultrapassável na Europa, como Cortés irá descrever. Ao 
passo que Tenochtitlán teria entre 200 e 300 mil habitantes (as esti-
mativas mais extremas vão de 100 mil a 700 mil pessoas)57 quando 
foi conquistada por Cortés em 1521, a cidade de Veneza tem 262 
mil, contemporaneamente.

A descrição de Cortés é reveladora da admiração que expres-
sa. Compara Tenochtilan com cidades em Espanha como forma de 
referência relativamente à escala, ao mesmo tempo que cria uma 
equivalência entre as formulações urbanas e as actividades econó-
micas nos dois espaços, sem, de facto, lhe conferir uma equivalên-
cia absoluta (“Hay casas como de barberos, donde lavan y rapan las cabe-
zas. Hay casas donde dan de comer y beber por precio.”)58 . É interessante 

57 Matos Moctezuma, Eduardo; Tenochtitlán; México: Fondo de Cultura 
Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas; 2006; 
pp. 117. 
58 “Venden conejos, liebres, venados, y perros pequeños, que crían para 
comer, castrados. Hay calle de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas 
medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde se 
venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. Hay ca-
sas como de barberos, donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde dan de 
comer y beber por precio. den mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. 
Venden huevos de gallinas y de ánsares, y de todas las otras aves que he dicho, en 
gran cantidad; venden tortillas de huevos hechas.” Cortés, Hernán; op.Cit; p.110

O Amor em Copilco
México



84

“(...)y entre estas mezquitas 
hay una que es la principal, que 
no hay lengua humana que sepa 
explicar la grandeza y particu-
laridades de ella, porque es tan 
grande que dentro del circuito de 
ella, que es todo cercado de muro 
muy alto, se podía muy bien ha-
cer una villa de quinientos veci-
nos; tiene dentro de este circuito, 
todo a la redonda, muy gentiles 
aposentos en que hay muy grande 
salas y corredores donde se apo-
sentan los religiosos que allí están. 
Hay bien cuarenta torres muy al-
tas y bien obradas, que la mayor 
tienen cincuenta escalones para 
subir al cuerpo de la torre; la más 
principal es más alta que la torre 
de la iglesia mayor de Sevilla. Son 
tan bien labradas, así de cantería 
como de madera, que no pueden 
ser mejor hechas ni labradas en 

ninguna parte, porque toda la can-
tería de dentro de las capillas donde 
tienen los ídolos, es de imaginería 
y zaquizamíes, y el maderamiento 
es todo de masonería muy pintado 
de cosas de monstruos y otras fi-
guras y labores. Todas estas torres 
son enterramiento de señores, y las 
capillas que en ellas tienen son de-
dicadas cada una a su ídolo, a que 
tienen devoción.

(...) Los más principales de 
estos ídolos, y en quien ellos más fe 
y creencia tenían, derroqué de sus 
sillas y los hice echar por las esca-
leras abajo e hice limpiar aquellas 
capillas donde los tenían, porque 
todas estaban llenas de sangre que 
sacrifican, y puse en ellas imágenes 
de Nuestra Señora y de otros santos 
que no poco el dicho Mutezuma y 
los naturales sintieron; (...)”

Uma visão universalista e o vocabulário ociden-
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Segunda Carta de Relação, de Cortés ao Imperador Carlos V
Hernán Cortés
30 de outubro de 1520, Nova Espanha
Cortés, Hernán; Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emperador Carlos V; 
Paris : Imprenta Central de los Ferro-Carriles A. Chaix y ca.; 1866; p.106
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La Gran Tenochtitlán
Mural no Palácio Nacional de México

Diego Rivera
1945
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observar como uma visão universalista e o vocabulário ocidental 
não são suficientes para descrever a realidade à sua volta a um nível 
superficial. Como poderia ser suficiente a um nível profundo?

“La gente de esta ciudad (...) en su servicio y trato de 
la gente de ella hay la manera casi de vivir que en España; y 
con tanto concierto y orden como allá, y que considerando 
esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de 
Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es 
cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas.”59

A concepção do pensamento abismal de Boaventura de Sou-
sa está latente nas equiparações que Cortés desenvolve com Espa-
nha no seu discurso. A excelência que se interpreta na produção 
mexica não deveria ter lugar na produção posterior ao contacto 
com os colonizadores? Até que ponto é a ontologia tão fechada que 
rejeita o que é desconhecido, apesar de tão admirável.60 

O cenário mágico que é montado por Cortés não é mais do 
que uma quantificação de elementos de valorização urbana, sem-
pre representativos do poder económico ou hegemónico de uma 
cultura ou estrutura social. A ideia de cidade é transmitida pelo 
conquistador através de referências de escala e de elementos de 
excepção, associados ao uso. A indescritibilidade61 das coisas é a 

59 Cortés, Hernán; op.Cit; p.110
60 “O sistema tem a estrutura que os conhecimentos da ontologia lhe pen-
duram nas paredes. A ontologia não é o palácio.” p.33 
“A tarefa da ontologia é a de carregar de tal modo os conhecimentos com inten-
ção simbólica que eles se perdem na verdade ou na doutrina, são absorvidos por 
elas, sem no entanto as fundamentarem, já que o seu fundamento é a revelação, 
a linguagem.(...) Para voltar à imagem anterior: encher de quadros as paredes do 
palácio até os que próprios quadros pareçam ser as paredes.” p.34

Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 1ªe-
dição; Porto; 2015
61 “Tenía dentro de la ciudad sus casas de aposentamiento, tales y tan ma-
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maior adjectivação de Cortés, contudo, a admiração que manifes-
ta pela excelência da produção mexica não é suficiente para lhe 
conferir validade autónoma aos seus olhos. A espacialidade sacra 
pré-colombiana consagra-se através da relação que estabelece com 
o contexto que a envolve. As pirâmides replicam a paisagem, e será 
em Teotihuacán que esta expressão se manifestará mais mimética.62

A conformação da urbanização pré-colombiana  contém um 
núcleo exclusivo e com alto nível de desenvolvimento tecnológico 
infra-estrutural, muito próximo da acrópole, sendo que estes dois 
conjuntos, habitacional (nobreza e estratos altos) e sacro, confor-
mam o cerne da cidade, e, não estando associados a propriedades 
agrícolas, mantêm maiores níveis de densidade. As casas da cidade 
pertenciam a senhores da nobreza, e o luxo descrito constitui uma 
caracterização indirecta desta classe. 

Cortés procede a uma contemplação queirosiana do espaço 
de habitar, onde ressalta um particular entusiasmo pela relação 
que os animais estabelecem com o espaço domestico, e de como 
a integração destes é também definidora dos espaços. A visão do 
construído como uma integração na natureza em vez de uma se-
gregação desta, terá de ser uma conceptualização determinante da 
forma de construir e consequentemente irá manifestar-se através 
da construção da linguagem urbana, reflexiva do seu produtor. 
Descreve palácios que encerram grandes jardins e pátios onde são 
mantidos animais de todos os meios naturais, em grande varieda-
de, e que vivem nestes espaços com tanques de água doce e salgada, 
consoante a necessidade, e que eram abastecidos pelos canais de 
cerâmica que acompanhavam as ruas.63 As superfícies eram cober-

ravillosas que me parecía casi imposible poder decir la bondad y grandeza de 
ellas, y por tanto no me pondré en expresar cosa de ellas más de que en España 
no hay su semejable.” Cortés, Hernán; op.Cit; p.110
62 Ver imagens na página 120/121
63 “Tenía una casa poco menos buena que ésta, donde tenía un muy her-
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tas de mármores decorativos e finos relevos esculpidos. A forma 
como esta arquitectura era produzida parecia procurar domar o 
meio natural, na medida em que o aprimorava através do seu tra-
balho de produção. 

A partir da visão de Cortés, e das conclusões de levantamen-
tos arqueológicos, Tenochtitlán é imaginável como uma cidade de 
grande escala,  que surge no centro do Lago de texcoco e é acessível 
por quatro caminhos construídos sobre chinampas que atravessam 
a barreira líquida. Na cidade, quatro grandes vias cruzam o centro, 
aparentando-se a um Cardus e Decomanus romano, sendo que ao 
redor deste se situam o centro religioso, administrativo, e mercado 
ou praça central. A praça principal do centro religioso, o actual 
Zócalo, era de uma dimensão aproximada à de hoje e a norte no 
mercado de Texcoco uma outra praça de grande proporção onde 
passariam 60 mil pessoas diariamente para todo o tipo de trocas de 
mercado. Todo o tipo de estabelecimentos comerciais e de serviços 

moso jardín con ciertos miradores que salían sobre él, y los mármoles y losas 
de ellos eran de jaspe muy bien obradas. Había en esta casa aposentamientos 
para se aposentar dos muy grandes príncipes con todo su servicio. En esta casa 
tenía diez estanques de agua, donde tenía todos los linajes de aves de agua que 
en estas partes se hallan, que son muchos y diversos, todas domésticas; y para 
las aves que se crían en la mar, eran los estanques de agua salada, y para los de 
ríos, lagunas de agua dulce, la cual agua vaciaban de cierto a cierto tiempo, por la 
limpieza, y la tornaban a henchir por sus caños, y a cada género de aves se daba 
aquel mantenimiento que era propio a su natural y con que ellas en el campo se 
mantenían. (...) Tenía otra casa muy hermosa donde tenía un gran patio losado 
de muy gentiles losas, todo él hecho a manera de un juego de ajedrez, y las casas 
eran hondas cuanto estado y medio, y tan grandes como seis pasos en cuadra; y 
la mitad de cada una de estas casas era cubierta el soterrado de losas, y la mitad 
que quedaba por cubrir tenía encima una red de palo muy bien hecha; y en cada 
una de estas casas había un ave de rapiña; (...)Había en esta casa ciertas salas 
grandes bajas, todas llenas de jaulas grandes de muy gruesos maderos muy bien 
labrados y encajados y en todas o en las más había leones, tigres, lobos, zorras y 
gatos de diversas maneras y de todos en cantidad, a los cuales daban de comer 
gallinas cuantas les bastaban. Y para esos animales y aves había otros trescientos 
hombres que tenían cargo de ellos.” Cortés, Hernán; op.Cit.; p.111
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se estabeleceu aí. 
As ruas principais têm uma função dupla, de mobilidade ter-

restre, e de mobilidade aquática. O chão era empedrado, e as ruas 
eram largas. Os muros eram estucados e coloridos. As casas esta-
vam cobertas de mármores e abriam-se para pátios com tanques 
habitados por animais exóticos.  A continuidade das ruas sobre os 
canais era assegurada por pontes, quase tão largas como as ruas, 
onde passariam dez cavalos lado a lado. Estas eram construídas 
com enormes vigas de madeira. Ao longo dos canais, dois canos de 
cerâmica, um de abastecimento de água às casas e palácios, e outro 
com função de escoamento de águas sujas. 64

Ao centro, mas visível de todo o lado, um templo principal 
de grandes dimensões que é, na realidade a junção lateral de duas 
pirâmides, dedicadas a Huitzilopochtli, deus criador e da guerra, 
e Tlaloc, deus da chuva e da agricultura. As pirâmides que se er-
guem para elevar os templos aos céus são conseguidas pela suces-
siva construção sobre a pirâmide anterior. Atrás destes gigantes de 
pedra que marcam a cidade estão, no horizonte, as montanhas que 
rodeiam o vale do México. Nos limites da cidade, grandes exten-
sões de chinampas para produção agrícola que lentamente iam pro-
porcionando um crescimento territorial sobre o lago.

Nos murais do Palácio Nacional, Diego Rivera representa 
Tenochtitlán na sua máxima potência. As intersecções entre a des-
crição de Cortés e o que é possível inferir pela arqueologia e urba-

64  “Por la una calzada que a esta gran ciudad entra vienen dos caños 
de argamasa, tan anchos como dos pasos cada uno, y tan altos como un esta-
do, y por el uno de ellos viene un golpe de agua dulce muy buena, del gordor 
de un cuerpo de hombre, que va a dar al cuerpo de la ciudad, de que se sirven 
y beben todos. El otro, que va vacío, es para cuando quieren limpiar el otro 
caño, porque echan por allí el agua en tanto que se limpia; y porque el agua ha 
de pasar por los puentes a causa de las quebradas por donde atraviesa el agua 
salada, echan la dulce por unas canales tan gruesas como un buey, que son de la 
longua de las dichas puentes, y así se sirve toda la ciudad(...)” Cortés, Hernán; 
op.Cit; p.108 
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Planta y descripcion de la ymperial ciudad de Mexico en la America
Gravura em Madeira
Carlos Lopez del Troncoso
1760
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fonte: John Carter Brown Library Map Collection
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nismo, expressam-se assim graficamente e é possível constatar que 
apesar de uma formulação autonomizada das dinâmicas urbanas e 
infra-estruturais, existe uma correspondência entre as lógicas or-
ganizativas ocidentais e mexicas, mas com uma espacialidade ra-
dicalmente diferente, por ser uma expressão-da-essência própria, e 
muito derivada do seu contexto antropológico. 

Uma vez que existe uma correspondência entre a morfologia 
urbana ocidental e as lógicas da organização urbana em Tenoch-
titlán, ou seja, possui um núcleo  sacro-administrativo centralizado 
e obedece a uma orientação configurativa pseudo-ortogonal, a his-
panização urbana de Tenochtitlán foi uma transição rápida.

A intervenção colonial veio redesenhar a imagem urbana da 
Cidade do México. As grandes construções aztecas do centro serão 
destruídas para dar lugar aos palácios coloniais, que irão confor-
mar uma praça no lugar da anterior, onde estará também a cate-
dral, erigida sobre o templo de Quetzalcoatl.65 

Geograficamente, a cidade está sujeita a várias catástrofes na-
turais, quer pela acção sísmica, quer por cheias intensas, quer por 
um enterramento constante devido à constituição fraca do solo.  
Com efeito, uma inundação catastrófica em 1517 terá motivado a 
reconstrução e recuperação da cidade, que terá sido elevada mais 
três metros em altura, e que levou a que a cidade que Cortés encon-
trou em 1521 estivesse em perfeito estado de actualização tecnoló-
gica e técnica. Mais tarde, a partir do século XVII, o lago começa 
a ser drenado como forma de combate permanente às cheias. Esta 
drenagem tem consequências contemporaneamente, que passam 

65 “Sin embargo la ciudad fue destruida y sobre el lugar se erigió otra de 
estilo europeo. La nueva México fue trazada como un cuadrilátero; se consagró 
el lugar del templo cristiano aproximadamente en el mismo sitio donde había 
estado el santuario indígena, y se echaron las bases del fuerte; luego se distribuy-
eron los solares, y poco a poco comenzaron a levantarse las nuevas construc-
ciónones con las viejas piedras de los monumentales edificios indigenas. La obra 
comenzó en 1523, según las ordenes de Cortés.” Romero, José Luis; Op.Cit.;p.52
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pela instabilidade dos solos pantanosos sobre os quais a cidade está 
construída, e que começa a colapsar pela falta de água nos substra-
tos inferiores. Ao mesmo tempo, a forma da cidade acompanha a 
topografia do Vale do México e conforma uma bacia hidrográfica 
sem possibilidade de escoamento quando cai um volume de água 
elevado, levando a comuns mas intensas inundações com conse-
quências devastadoras no funcionamento da megapólis contem-
porânea. Esta incapacidade de escoamento é motivada pela im-
permeabilização total do território através da urbanização, e por 
um sistema infra-estrutural de esgotos ineficaz em recolher uma 
quantidade tão grande de água. A forma como a drenagem do lago 
foi implementada revela a negligência que é demonstrada face este 
contexto natural, que em última instância poderá ter consequên-
cias para a cidade de uma forma integral, pela consecutiva drena-
gem dos substratos inferiores. 

*
Identifica-se na formação morfológica da Cidade do Méxi-

co, dois momentos. Um primeiro, anterior, de produção Azteca, 
que não só tira proveito do seu entorno natural, tenta, por vezes 
replicá-los, pondo em evidência o impulso mimético a que o cons-
truído tantas vezes se submete. E um segundo momento, posterior, 
de génese ocidental colonial, que vai procurar subjugar este con-
texto natural particular a condições geográficas mais familiares e, 
teoricamente, mais submissas e menos reactivas. A aplicação deste 
segundo modo de construir importa também as formas de lingua-
gem do construído ocidental, ignorando o conhecimento de pro-
dução local. Ao passo que o primeiro momento é intuitivo e inato, 
o segundo é importado e imposto. 

Quando a epistemologia ocidental passa a ser normativa, esta 
ordem dos dois momentos parece inverter-se, e o conhecimento 
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O desenvolvimento heterogéneo manifes-
ta-se na aproximação da linguagem construída 

à Ocidental, quer a um nível urbano, formal ou 
identitário.

Desenvolvimento Heterógeneo na Cidade do México
Paseo de la Reforma
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ocidental passa a constituir o modelo base a ser mimetizado, ao 
passo que o impulso inato e de adaptação ao meio envolvente passa 
a ser desvalorizado e renegado, perdendo a prática e sendo associa-
do à precariedade. 

É possível discernir dois campos de acção ou de motivação, 
relativamente à conformação urbana e de identidade contemporâ-
neas nos territórios coloniais, e em particular, na Cidade do Méxi-
co. O primeiro, a lógica ocidentalista, que ignorou o contexto natu-
ral que motivou aquele assentamento urbano, e implementou-lhe 
um linguagem e forma próprias do contexto colonizador. José Luis 
Romero atribui a denominação de desenvolvimento heterogéneo à 
manifestação desta vontade do colonizador e à consecutiva perpe-
tuação desta visão estrangeirista por parte mexicana, na produção 
urbana. O segundo campo que diz respeito à produção e desenvol-
vimento inato e próprio de um cultura, é denominado de desenvol-
vimento autónomo por Romero. 

Sendo que é estabelecido que este segundo se submete mais 
ao primeiro do que o contrário, propõe-se uma leitura de dois tipos 
de reacção dentro do desenvolvimento autónomo: o primeiro, de 
actividade inata mexicana, motivada pela culturação e maturação 
dos usos e dos costumes, e que se mantém apesar da diferença que 
revela face a uma normativa ocidental; e o segundo, que é uma 
resposta à imposição ocidental, e motiva por isso uma adaptação 
do que seria inato culturalmente a esta hegemonia que não tem o 
contexto autónomo em consideração e que se sobrepõe a ele, sub-
metendo-o à resignação.  

“Por una parte procuraban adecuarse al modelo eu-
ropeo siguiendo sus líneas de cambio y por otra sufrían las 
transformaciones derivadas de su estructura interna, (…) 
Ese doble proceso - de desarrollo heterógamo y de desar-

O Amor em Copilco
México



96

Desenvolvimento Autónomo do Ocidente
Skyline de Londres
Londres, Inglaterra

Ao passo que esta linguagem 
construída manifesta nas civilizações 
ocidentais a sua hegemonia tecnológi-
ca, que lhes permite este tipo de rep-
resentação, nas sociedades coloniza-
das (ou nas que continuam a passar 
por um periodo de neocolonidade), 
a aplicação desta linguagem parece 
manfiestar a presença, quer passada 
ou presente, das sociedades coloni-
zadoras nas colonizadas, e acima de 
tudo, o desejo perpetuado das socie-
dades colonizadas se avaliarem com 
padrões hegemónicos e não com os 
seus próprios. 

O que esta linguagem repre-
senta no Ocidente é um desenvolvi-
mento autonomo, o que representa no 
México, é a aspiração de acompanhar 
os termos da sociedade hegemonica. 
Desta forma, é possivel ler um confli-
to entre esta forma de representação e 
a efectiva realidade mexicana, muito 
mais precária do que a representada 
por esta linguagem tecnológica que é 
apenas ilustrativa de um minima per-
centagem da sociedade mexicana, que, 
não obstante, reune em sí todo o pod-
er executivo e financeiro.
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rollo autónomo - continuó a lo largo del periodo indepen-
diente, acentuándose cada vez más. 

(…) Las burguesias, definitivamente constituidas y 
largamente experimentadas, aceptaron la ideologia del pro-
greso y procuraron acentuar el desarrollo heterodoxo de las 
ciudades conteniendo el desarrollo autónomo mediante el 
ejercicio de un poder fuerte.” 66

É portanto visível que a postulação da dinâmica política-ur-
bana latino americana impele a um desenvolvimento da cidade, 
por um lado num sentido de desenvolvimento heterogéneo e por 
outro de desenvolvimento autónomo. Apesar desta diferenciação 
ser referida relativamente ao séc. XIX, é legitimo afirmar que pelo 
choque de culturas, e sobreposição da dominante, este tipo de 
dicotomia será sempre identificável no crescimento urbano e na 
produção arquitectónica e cultural do México. O desenvolvimento 
heterogéneo manifesta-se na aproximação da linguagem construí-
da à Ocidental, quer a um nível urbano, formal ou identitário. O 
desenvolvimento autónomo estará numa escala mais aproximada, 
porque necessita de maior contextualização, e é por um lado a pro-
gressão inata a esta cultura e por outro a resposta desta à referência 
ocidental. A manifestação do empreendimento autónomo está no 
micro funcionamento da cidade, já que o plano macro obedece à 
normativa que não parte deste contexto. 67

66 Romero, José Luis; Op.Cit; p.19
67 “Los sectores postergados durante la época colonial - especialmente los 
sectores rurales - hicieron irrupción en la vida pública, pidiendo su parte en el 
poder y buscando su ascenso social, con lo cual se incorporaron a las sociedades 
urbanas nuevos grupos que le imprimieron un aire vernáculo. Así se intensificou 
el proceso de desarrollo autónomo. Pero entretanto un nuevo impacto externo 
- el de la sociedad industrial - se hizo sentir sobre las ciudades activas en las 
ultimas décadas del siglo XIX y forzó su desarrollo heterónomo hasta incluirlas 
plenamente en el sistema económico del mundo capitalista, cada vez más lanza-
do hacia una politica imperialista.” Id.;p.19
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Desenvolvimento Autónomo vernacular do México
Em cima: Casa Azteca (pré-hispânica), 
reconstituição apresentada na exposição universal de Paris em 1869
Em baixo: Casa vernacular maya em adobe, na zona de Yucatán
Onnis Luque,
 Typologies: Current State of Traditional Housing in Mexico
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Semântica vernacular sob construção heterogénea
Tipologia tradicional Maya, executada com materiais construtivos contem-
poraneos, mas que, em última instancia, replicam com a mesma eficiencia a 
função que os materiais primários tinham.
Onnis Luque: 
Typologies: Current State of Traditional Housing in Mexico
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Um passeio pedonal em Copilco.
fotografia do autor

Mais do que expressão de uma função, 
este passeio manifesta um modo de produ-

ção, uma essência-de-linguagem.
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É, por isso possível discernir um México autónomo urbanis-
ticamente, ou pelo menos, identificar uma corrente de autonomia 
na produção urbana mexicana, que não estará tão representado no 
núcleo histórico nem nas zonas de maior actividade financeira ou 
de grande valor imobiliário. Esse é o México Heterogéneo, o do 
centro histórico hispânico e dos distritos financeiros cheios de tor-
res de vidro, ao longo de colossais boulevards como a Reforma que 
leva aos bosques de Chapultepec, que é, para todos os efeitos, um 
enorme jardim à inglesa.  

Ainda que seja possível apontar as criações vernáculas como 
uma produção verdadeiramente autónoma, o seu desligamento do 
contexto global faz com que tenha uma relevância limitada quan-
do é analisado um contexto urbano, sendo, contudo de louvar a 
mediação que estas produções estão a conseguir com os métodos 
construtivos contemporâneos sem perder a essência que as origi-
nou. É este o objectivo da Ecologia de Saberes de Sousa  Santos.

O México autónomo (urbano) demonstra-se interessante 
porque é o que tenta revelar-se através desta capa ocidentalista que 
se vai estilhaçando à medida que se afasta das centralidades eco-
nómicas urbanas. A funcionalidade natural mexicana adaptou-se à 
forma ocidental, mas é necessário reconhecer os benefícios de uma 
arquitectura que abdica da validade heterogénea para assumir uma 
configuração espacial em concordância com a sua função e contex-
to imediatos. Ao invés, o México Autónomo apropria-se de uma 
forma ocidental, e parte desse pressuposto desinformado, porque 
advém do impulso mimético, para, de forma inata, se adaptar a este 
contexto, formulando o seu próprio. 

A Rua terá passeios. Será apressado dizer que estes desempe-
nham sempre a mesma função de corredor para o peão. Por vezes 
são apenas remates às casas, por vezes cessam de existir por uns 
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metros. São de betão provavelmente rachado ou já em pedaços, 
principalmente à volta de árvores que por vezes rematam com 
canteiros também de betão. As árvores crescem demasiado e frag-
mentam o passeio.  A actividade sísmica intensa fará ainda mais 
estragos.  Se a topografia o exigir o passeio poderá ter degraus, ou 
grandes desníveis motivados por rampas de garagens que se ele-
vam para evitar as cheias. 

Ao lado dos passeios, os lugares de estacionamento assu-
mem em momentos urbanos estratégicos, ou por vezes nem tanto, 
a função de lotes comerciais para a economia informal. Este tipo 
de economia que sustenta grande parte da população mexicana é 
essencial para a dinâmica da cidade, e em todos os sentidos ele-
va a qualidade de vida da maioria dos mexicanos, que não teria 
acesso financeiramente a muitos destes serviços por vias formais e 
reguladas. A facilidade relativamente à prestação de serviços e de 
actividades comerciais é um factor que permite à Cidade do Mé-
xico um efectivo funcionamento, já que 6 em cada 10 mexicanos 
trabalham informalmente, contudo, produzem 22.7% do PIB.68 A 
informalidade do serviço torna-o acessível, à medida que abre es-
paço para o pequeno empresário, que, apesar de tudo, não costuma 
ter um pensamento expansivo relativamente ao negócio. Estas ac-
tividades, frequentemente familiares, vão desde bancas na rua que 
vendem toda uma panóplia de objectos às que vendem todos os 
tipos de comida e que constituem a principal fonte de alimentação 
dos trabalhadores da zona, quer sejam estes executivos ou técni-
cos; à prestação de todo o tipo de serviços - construtivos, técnicos, 
sociais, domésticos. Não deixa, portanto, de ser interessante ver os 
executivos engravatados a sair das torres de vidro de Magdalena 
Contreras, e a almoçar qualquer coisa que compraram numa destas 

68 Estatisticas em: Solis, Patricio e outros; Por mi raza, hablará la desigual-
dad; Oxfam México; 2019
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bancas informais. É desta forma que a informalidade se torna um 
elemento unificador de todas as hierarquias, umas vez que a sua 
validade é transversal ao estatuto social. E é aí de pé, ou por vezes 
com alguns bancos de plástico frágeis, que o passeio, ou inclusi-
vamente a rua, in extremis, perdem a sua função enquanto espaço 
centrífugo, e cria um aglomerado que não só perturba o funcio-
namento original ocidental, altera-o permanentemente. Porque 
no México autónomo o passeio, ou o “meio-da-estrada”, é efecti-
vamente visto como um lugar passível de ser ocupado por quem 
o quiser rentabilizar, tendo em consideração as regras de respeito 
mínimas e oportunidade que permitem esta ocupação de forma 
pacífica. 

Nesse sentido, este é o verdadeiro espaço democrático, se não  
fosse pela conformação já defeituosa de um contexto que, urbanis-
ticamente, reprime este tipo de iniciativas de ocupação e apropria-
ção. A repressão torna-se urbana quando o desenho da forma ur-
bana não procura antecipar a utilização que necessita promover, e 
pelo contrário, desenha-se com base em princípios que ignoram o 
desenvolvimento autónomo, previsível e natural. A transformação 
de lugares de estacionamento, bermas, passeios, esquinas; em lotes 
comerciais, revela por um lado a pouca flexibilidade de usos que 
o desenho da cidade potencia, e por outro, o engenho mexicano. 
Esta engrenagem parte não só do ocupante, mas também do utente 
afectado (ou seria, se essa ocupação o afectasse, antes de mais nada) 
pela ocupação. A maior densidade de pessoas que se acumula nas 
ruas, motivada pela presença forte de actividades comerciais, e a 
própria dispersão de elementos que estes ocupadores trazem, em 
associação com todas as pessoas que se movem e que estagnam 
nestes pontos, resulta num comportamento diferente por parte de 
utilizador mexicano, que por si só já não vê o espaço público da 
mesma forma que um ocidental. A alteração perceptiva da relação 

O Amor em Copilco
México



104

que o mexicano estabelece entre si e as coisas, e que é, para todos 
os efeitos, mais tolerante - no que toca a um quotidiano urbano - 
irá também implicar uma relação interpessoal própria e à medida 
desta maior proximidade informal, revelada e manifestada pelo ce-
nário em que se desenrola a narrativa do mundano. 

O pacto social que mantém a lealdade do mexicano comum à 
cultura da informalidade, e que respeita a sua necessidade espacial 
é o mesmo que lhe reconfigura a sua concepção funcional do espa-
ço público que não só tolera um número maior de pessoas, exige 
uma maior flexibilidade do percurso para ultrapassar obstáculos, 
e ainda da definição de espaço pessoal. De facto, a estrutura oci-
dentalista da rua autónoma do México, parece ser apenas sugestiva 
relativamente à utilização simplificada que propõe. Mas se a rua é 
um espaço ocupável, até permanentemente, então esta deveria po-
tenciar a sua ocupação. Se a utilização mexicana pode demonstrar 
que  o passeio não serve apenas para peões e que a estrada não se li-
mita à circulação de carros, então podemos aferir que a forma não 
corresponde à função, ou não de uma forma inata e verdadeira, e 
que essa forma diferente de lidar com este mesmo espaço revela a 
essência-de-linguagem, de Benjamin, e que desta forma ilustra a se-
melhança formal (utilização das mesmas linguagens) que não tem 
uma correspondência semântica com a ocidental, nem na defini-
ção do conceito, nem na apropriação urbana que expressa. 

A repressão é, ao mesmo tempo, catalisadora deste tipo de 
iniciativas. Estas funcionam como um meio termo entre a reivindi-
cação social do espaço e uma cedência governamental que concebe 
a existência de um espaço económico que não opera dentro da lei, 
mas que não é tampouco ilegal. Contudo, este espaço poderá estar 
exposto a padrões de intervenção que não actuem fora da lei ou da 
própria ética.  De facto, no espaço de desenvolvimento autónomo é 
verificável uma presença mais equilibrada de lógicas de Regulação/
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Emancipação relativamente à distribuição do espaço, uma vez que 
são os próprios utentes que acabam por definir a formulação final 
destes espaços, mais precisamente na adaptação que fazem a estes 
espaços pré-definidos. Em Polanco, o espaço público estará mais 
sujeito à Apropriação/Violência, uma vez que restringe a utilização 
inata deste espaço nesta cultura, através do urbanismo, da força, e 
da economia. Este espaço é a melhor ilustração do desenvolvimen-
to urbano heterogéneo que reprime toda a actividade que fervilha 
do lado da autonomia.

*

À semelhança da descrição de Tenochtitlán, serão apresenta-
dos dois conjuntos de espaços, focando a ilustração destas lógicas 
de desenvolvimento heterogéneo e autónomo, e na intenção que 
estas manifestam através da linguagem que as constroem.

Toda a narrativa que foi construída até este momento tem o 
objectivo de desconstruir a concepção destes conceitos num con-
texto que é, à partida, desconhecido, para permitir considerar o 
que não se compreende, e assim identificar o que se esconde por 
baixo  desta mesma linguagem, ou seja, o que esta manifesta.

Assim, torna-se mais lógico analisar primeiro o conjunto de 
espaços ilustrativos do desenvolvimento heterogéneo, a Reforma 
e Polanco,  porque são aspiracionalmente ocidentais, e procuram 
não subverter esta lógica/aparência/função, garantindo esta ma-
nutenção através da repressão e afastamento de camadas inferio-
res da sociedade destes espaços, onde não podem frequentar nem 
praticar o comércio informal com a mesma liberdade, suprimindo 
qualquer sinal de iniciativa autónoma.

Analisar o espaço heterogéneo pode revelar-se ingrato porque 
pode ser, à partida, revisitar as ideias da cidade genérica. Contudo, 

O Amor em Copilco
México



106

A segregação urbana veste uma capa 
progressista, mas a linguagem sedutora e 
cuidada destes espaços apenas esconde a 

violência que estes geram. 

Espaço Público Heterógeneo na Cidade do México
Polanco, Ciudad de México
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e como afirma  Benjamin, “De facto, a linguagem nunca é apenas 
comunicação daquilo que é comunicável, mas também símbolo do 
não-comunicável” 69, e por isso uma leitura da cidade genérica no 
contexto mexicano é mais signo do não comunicável do que co-
municação em si, porque a correspondência sintáctica não é ver-
dadeira (numa definição ocidental) nem representativa da forma.  
Desta forma,  uma análise a esta linguagem genérica que evite cair 
na repetição apenas poderá procurar expressar o que é não-comu-
nicável. Revisitando o que foi dito anteriormente, a aplicação des-
tas linguagens em contextos débeis como o mexicano é reflexo do 
ímpeto aspiracional que estes têm relativamente à formalidade oci-
dental ou hegemónica. A cidade genérica de génese heterogénea, 
num contexto pós ou neo-colonial, torna-se um espaço delimita-
do e controlado, onde um ocidentalista ou um ocidental podem 
sê-lo, ignorando todas as questões socioculturais de um país que 
tem pelo menos 50% da sua população a viver abaixo do limiar da 
pobreza internacional.70 A linguagem que usa para manifestar a sua 
condição económica vantajosa cria uma expressão física que pode-
rá demonstrar as intermitências do pensamento abismal de Sousa 
Santos. Porque se este refere a transposição geográfica das linhas 
abismais para o ocidente como uma deturpação do espaço geográ-
fico da ética, o que o espaço heterogéneo mexicano irá expressar 
é uma delimitação territorial dedicada à soberania, onde não só 
imperam as lógicas de Apropriação/Violência, devido à especula-
ção imobiliária e isolamento centralista de actividades financeiras 
de média e grande escala que obriga a um afastamento, em último 
caso garantido pela força, da economia pequena ou informal. Esta 
segregação veste uma capa progressista, mas a linguagem sedutora e 
69 Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Alvim; 
1ªedição; Porto; 2015 p.28
70  Estatisticas em: Solis, Patricio e outros; Por mi raza, hablará la desigual-
dad; Oxfam México; 2019
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A associação entre progresso e Ocidente prolongou-
-se, e, consequentemente, os espaços associados ao 

poder e ao capitalismo continuam a exercer uma
 identidade ocidentalista

Espaço Público Heterógeneo na Cidade do México
Parque La Mexicana, Santa Fé, Ciudad de México



109

cuidada destes espaços apenas esconde a violência que estes geram. 
Sendo que a habitação destas zonas por parte de classe médias é 
também impossibilitada pela progressiva expansão e investimento 
especulativo, estes espaços tornam-se exclusivos. Não só porque as 
classes baixas não podem ter interesse em percorrer estes espaços, 
mas também porque não lhes é permitido, através de um patru-
lhamento constante, ainda que discreto - e eventualmente secre-
to. Nestes espaços a cultural informal não tem a mesma aderência 
devido à demografia de grande (extrema) capacidade financeira, 
ao mesmo tempo motivado pela falta de representação quotidiana 
nestes espaços, e que leva a uma progressiva rejeição destes meios 
por parte das classes mais altas. Como consequência, a segregação 
adensa-se e perpetua-se.

O centralismo urbano do poder na Cidade do México, mes-
mo a um nível nacional, associado a uma grande densidade de-
mográfica e a uma disparidade de níveis económicos entre classes, 
permite a existência de relevantes extensões territoriais que con-
cretizam a sua própria realidade desalojada do contexto original e 
diversificado que é o México. E se esta pode estar historicamente 
associada ao desenvolvimento da cidade, como é o caso de Refor-
ma, esta poderá também ser, contemporaneamente, signo da opor-
tunidade financeira e da especulação imobiliária como ferramenta 
de controlo social (ou ainda o controlo social como forma de va-
lorização imobiliária), como é o caso de Polanco, motivado pelo 
engenho de Carlos Slim. 

Ainda que as civilizações pré-hispânicas, nomeadamente a 
Azteca e Maya fossem, no século XV infinitamente mais ricas em 
recursos do que a coroa espanhola,  a identidade e linguagem da 
riqueza e do progresso ficou imediatamente associada ao Ociden-
te.  Os espaços mais ricos eram os que dispunham de edifícios à 
espanhola, e mais tarde, à francesa, como é o caso do Boulevard 

O Amor em Copilco
México



110

que é o Passeio de la Reforma, e do Castillo de Chapultepec, rodea-
do por um jardim à inglesa, sobre uma montanha semi-artificial, 
da época do imperador Maximiliano, no séc. XIX. Esta associação 
prolongou-se, e, da mesma forma, os espaços associados ao poder 
e ao capitalismo continuam a exercer uma identidade ocidentalis-
ta, que continua a desenvolver-se, principalmente a noroeste do 
Centro-Histórico da Cidade. É disto exemplo tanto Polanco, como 
Santa Fé.

*

O desenvolvimento autónomo não está numa continuidade 
histórica de culturas prévias sem interrupções, mas na reacção ina-
ta ao contexto do qual o ente se origina e que perpetua, mais moti-
vado pelo mimetismo que pela intenção consciente de pertencer a 
uma ideia de Ocidente ou de progresso. Desta forma, é um equilí-
brio entre o que é inato e o que é imposto, considerando que um se 
adapta e conforma a resposta ao outro, dominante. 

Num contexto urbano, o desenvolvimento autónomo irá 
trabalhar em função do contexto heterogéneo. As indústrias que 
alimentam financeiramente os espaços heterogéneos, e os “capita-
listas” que os desenvolvem, apoiam-se no trabalho de mão-de-obra 
rudimentar que, à semelhança do início da industrialização da ci-
dade europeia, se irá fixar em assentamentos informais e sem legis-
lação urbana ou infra-estrutura. O crescimento desmedido destes 
conjuntos no século XX levou, no caso da Cidade do México, a 
uma aceitação por parte do governo, da legitimidade destas cons-
truções, e procedeu-se a uma legalização desta informalidade, que, 
em último caso, resultou num relativo investimento infra-estrutu-
ral nalgumas destas zonas. 71

71 Contemporaneamente, a forma como os fundos parecem ser gastos no 
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Desta forma, irá existir um genoma heterogéneo na produ-
ção autónoma, no sentido em que as ferramentas que são acessíveis 
são produzidas por um contexto prévio ocidentalista, e o tempo e 
a continuidade são factores sine qua non para diferenciar o que é 
acção (ocidental) e o que é reacção (mexicana).

Porque o interesse destas ideias não terá de estar obrigato-
riamente nos opostos que revelam as diferenças de uma forma ex-
ponenciada e, também por isso já desconectada, é no meio-ter-
mo, com o qual o contexto académico desta dissertação se poderá 
mais facilmente identificar, que é possível encontrar a manifesta-
ção mais bonita e inclusiva do que é uma linguagem urbana do 
México, ou seja, uma linguagem construída que concilie todas as 
realidades socioeconómicas mexicanas num mesmo espaço. Desta 
forma, cria-se afastamento do pedestal moral que é necessário para 
discutir a urbanização da pobreza do México, que sempre critica a 
exuberância do desenvolvimento heterogéneo, em detrimento do 
autónomo. 

Para este cenário urbano socialmente intermédio, que eco-
nomicamente põe em relação grande parte dos contextos sociais da 
metrópole, deixa de ser relevante a posição económica e estatuto 
social dos seus utilizadores, que aqui serão vistos, acima de tudo, 
como mexicanos, ou entes portadores desta cultura e deste modo 
de operar sobre o espaço, que se procura ler, expor, e, de alguma 
forma, compreender. 

melhoramento das zonas de maior pobreza é através de uma “qualificação” da 
linguagem urbana, em vez de ser infra-estrutural e com melhoria efectiva de 
qualidade de vida. A estatua do “Guerrero Chimalli”, em Chimalhuacán, é um 
dos melhores exemplos desta qualificação, sendo que na maioria das vezes esta 
se limita a pintar as fachadas para que não tenham um impacto tão forte na lei-
tura da pobreza por parte das cidades a que estas favelas se anexam. No entanto, 
estas áreas urbanas continuam sem acesso a esgotos, água potavel, electricidade, 
entre outros.
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A proposta vencedora é modernista, apesar de 
não ser  extremista tem a particularidade de 

aplicar certos raciocínios do urbanismo pré-his-
pânico para produzir um espaço que traduza a 

urgência da contemporaneidade

Proposta preliminar da Cidade Universitária
Projecto de Mario Pani e Enrique del Moral
1947
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*
 
Copilco é uma zona a sul da Cidade do México, pertencen-

te à delegação de Coyoacán, que se desenvolveu extensivamente 
devido à construção da Universidade Nacional Autónoma do Mé-
xico. Esta terá sido o maior empreendimento moderno mexicano, 
e compreendeu a construção de uma cidade universitária com 
2,815,591m2, e que hoje alberga 2,183 edifícios e 350.000 estudan-
tes (2016/2017). A alteração da localização das faculdades que an-
tes ocupavam os palácios no centro histórico da cidade para o sul, 
tiveram consequências no funcionamento e no desenvolvimento 
urbano, na medida em que se por um lado o enorme fluxo estu-
dantil deixou de dinamizar a zona central-histórica da cidade, este 
criou um novo polo de atracção a sul que, pelo seu isolamento face 
a cidade a norte, permitiu um assentamento extensivo e definitivo 
por parte da mão-de-obra que construiu a UNAM e que aí se fixou. 
Com esta fixação desenvolveu-se toda uma economia paralela in-
formal que tornava possível uma habitação relativamente cómoda 
nestes espaços que acumulavam mais população através da exten-
são do que da densidade vertical. 

A construção da UNAM irá funcionar como uma fonte de 
emprego que exige uma grande quantidade de trabalhadores, sen-
do que, por um lado, este irá originar uma nova secção da cidade, 
começada pelos trabalhadores e progressivamente desenvolvida 
até ocupar toda a área a nordeste e oriente da UNAM, conectando 
a cidade universitária à malha urbana a norte. Esta relação irá sen-
do apurada com o tempo, sendo que a descontinuidade da lingua-
gem, ou seja a linguagem pura do desenvolvimento autónomo, será 
lentamente empurrada a partir de Copilco para oriente.

A questão da construção da linguagem revela-se particu-
larmente interessante nesta zona, pela sua definição e construção 
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Vista Aérea de Cidudad Universitária
Juan Guzmán
Ciudad de México
1953
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Vista Aérea e planta
de Teotihuacán
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contemporânea ao movimento moderno, que, num radical câmbio 
de linguagem, mudou a forma como a cidade é utilizada e mudou 
radicalmente o seu aspecto.

O questionamento extenso do valor da linguagem e da iden-
tidade levaram, regra geral, a um aprofundamento do tradiciona-
lismo ou nacionalismo, como forma de caracterizar a esterilidade 
da linguagem moderna - uma linguagem sem nação, mas represen-
tativa do ocidente e do progresso. Da mesma forma que em Portu-
gal Fernando Távora procedeu a uma reaproximação do moderno 
ao vernacular, também os arquitectos mexicanos viram a necessi-
dade de se aproximar a uma identidade própria que, anteriormen-
te, pareciam ignorar. Por esta razão, foi necessário proceder a uma 
reanálise histórica do México, com o objectivo de fazer um levan-
tamento da simbologia necessária para a redefinição desta cultu-
ra. Sendo que o entusiasmo pré-hispânico é um fetiche moderno 
e contemporâneo (ressuscitado pelos movimentos de art nouveau, 
art-decó e neo-maya de F.L.Wright), o contexto que envolvia estes 
arquitectos na metade do século XX era por um lado, o despren-
dimento da colonialidade, e por outro o imaginário ocidental ou o 
sonho do espaço semelhante e representativo dos mesmos valores 
de vanguarda que o Ocidente expressava. 

Desta forma, com um objectivo patriótico e de “construir” 
uma identidade, a cultura pré-hispânica será reintroduzida na ar-
quitectura moderna com particular primor, criando uma expres-
são arquitectónica que se afasta do moderno higienicista e inter-
nacional, ao mesmo tempo que o aplica ideologicamente na sua 
construção. Apesar de alegórica e por vezes até folclórica, a pre-
sença conceptual deste imaginário indígena poderá constituir a 
nível de organização urbana ou de linguagem arquitectónica uma 
reaproximação à origem e ao funcionamento pré-hispânico, última 
marca do desenvolvimento autónomo da cidade antes do impulso 
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heterogéneo ocidental. 
Com efeito, a UNAM reúne em si todas estas tendências que 

irão expressar através da linguagem arquitectónica e urbana, a es-
sência-de-linguagem que os arquitectos modernos mexicanos co-
meçaram a procurar manifestar. 

De um ponto de vista urbano, a Cidade Universitária resolve-
-se em vários núcleos sendo que é atravessada por uma das maiores 
artérias da cidade, Avenida Insurgentes, apesar de, na altura da sua 
construção, a zona sul da cidade ainda não apresentar o mesmo 
desenvolvimento que foi despoletado pela UNAM, em primeiro 
lugar, e mais tarde pela construção da Vila Olímpica e infra-estru-
turas associadas. O conjunto da CU é constituído por vários sec-
tores: Ensino, Investigação, Desportivo, Museológico, e um último, 
que ocupa a maior extensão, e que é espaço natural intocado, ou 
com intervenções leves e de pouca relevância para a conformação 
destes espaços. As propostas para a organização urbana da CU fo-
ram desenvolvidas por professores e estudantes de Arquitectura da 
UNAM, ainda no edifício da faculdade no centro histórico. Estas 
propostas são posicionáveis num espectro vai desde uma visão 
mais tradicionalista e rígida, a uma perspectiva modernista e pro-
gressista72. No final, a proposta vencedora é modernista, apesar de 
não ser tão extremista como outras propostas, mas tem a particu-
laridade de aplicar certos raciocínios do urbanismo pré-hispânico 
para produzir um espaço que traduza a urgência da contempora-
neidade conciliando-a com uma interpretação territorial indígena. 
O mais surpreendente será ver a relação complementária que estas 
duas concepções espaciais válidas podem tomar, numa verdadeira 
concretização da Ecologia de Saberes de Sousa Santos. 

72 Sobre a diversidade de propostas do concurso para a CU da UNAM: 
Quaglia; Elisa Drago e Jimena Torre Rojas; La Idea de una Ciudad Universitaria. 
La materialización de una utopía: Habitar CU 60 años, UNAM, México, 2014
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Vers une Architecture
Le Corbusier
1927
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Com efeito, a organização do traçado urbano da CU é seme-
lhante à da cidade pré-hispânica de Teotihuacán, a quase 50 km 
da Cidade do México. Esta cidade desenvolveu-se a partir de 100 
a.C. e atingiu o seu apogeu no período clássico de III a VII d.C. 
com uma população estimada  de 100 a 200 mil habitantes. A sua 
origem cultural é ainda discutida, sendo que se assume a presença 
de vários povos ao longo dos séculos, e se concebe uma presença 
tardia de várias outras culturas, como a Tolteca, ou a Mexica, sen-
do que esta última terá já visto esta cidade de um ponto de vista 
exploratório, uma vez que já estaria em ruínas, mas que irá cons-
tituir uma fonte de inspiração na construção da grande Tenoch-
titlán. Mais importante do que a sua origem, é a definição de uma 
cultura teotihuacanica cuja influência é visível por toda a América 
Central, com grande impacto na cultura maya. Teotihuacán é em 
si um símbolo da intercepção de culturas das mesetas centrais, e da 
influência que esta confluência podia exercer sobre um tão vasto 
território. 

Da mesma forma que Le Corbusier invoca o Partenon de 
Atenas como referência à proporção e ao Belo73, terá sentido que os 
arquitectos mexicanos possam evocar aquilo que constitui o equi-
valente no desenvolvimento mais autónomo da sua cultura, sendo 
que apesar da antiguidade face à cidade de Tenochtitlán, esta man-
tém seguramente uma relação mimética relativamente a Teotihua-
cán, mais primordial, e por continuar a existir sobre a forma de 
ruínas, ainda que extremamente bem conservadas, esta constitui 
a ponte mais directa para o imaginário pré-hispânico, que aqui se 
revela na sua máxima potencia, à semelhança de Mont Albán ou 
Tikal, mas mais próxima da Cidade do México, e por isso mais 
conectada a este contexto.

A orientação e a implantação da arquitectura de um ponto de 

73 Le Corbusier; Toward an Architecture; Frances Lincoln Ltd.; 2008; p.181
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Pirâmide do Sol, Vista do Passeio dos Mortos
Teotihuacan
sec.II d.C
Fotografia do autor
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A relação que as pirâmides estabelecem com as 
formações montanhosas que as complementam 

como pano-de-fundo não permitem que esta re-
lação seja inconsciente ou despercebida.

Pirâmide de Lua, vista da Pirâmide do Sol
sec.II a V d.C
Teotihuacan
Fotografia do autor
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Los Frontones (campos desportivos), Ciudad Universitária
Juan Guzmán
Ciudad de México
1953

O impulso mimético motivou a aproximação 
formal das pirâmides teotihuacanas às monta-

nhas. Mas os arquitectos modernistas da UNAM 
parecem ter a sua referência para o regionalismo 

na identidade pré-hispânica.
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vista antropológico têm duas motivações, uma, derivada de uma 
leitura astronómica, a outra, derivada do contexto territorial ime-
diato. Com efeito, em Teotihuacán é legível uma orientação particu-
lar e que é comum a outros assentamentos nas mesetas, sendo que 
a distribuição dos edifícios estará mais relacionada com o contexto 
que motiva a sua construção. Com efeito, será arriscado afirmar 
que um contexto motiva a uma construção, mas a relação que as 
pirâmides estabelecem com as formações montanhosas que as com-
plementam como pano-de-fundo não permitem que esta relação seja 
inconsciente ou despercebida. Porque estas pirâmides irão surgir na 
percepção como uma materialização humana das montanhas que 
atrás se sobrepõem a elas. A relação que estas estabelecem com o 
utilizador deste espaço é particularmente forte e impactante de um 
observador que percorra a calçada dos mortos até à Pirâmide do 
Sol, ou a partir desta em direcção à Pirâmide da Lua. Teotihuacán, 
que em nahuatl quer dizer “cidade onde os homens se convertem 
em deuses”74, é um retrato do impulso mimético da linguagem. 75

Apropriar-se do raciocínio originário desta orientação que 
deriva dos elementos naturais que lhe dão sentido e aplica-lo no 
urbanismo contemporâneo da CU, desta vez em relação com a 
própria cidade, e com grande influência pela Avenida Insurgen-
tes e a criação de um elemento semi-piramidal ou cónico, que é 
o estádio, poderá ter uma função nostálgica, mas a cima de tudo, 
denota uma intenção clara de aprofundar o estudo, e de se identifi-
car com a produção pré-hispânica. Será errado afirmar que esta se 
perdeu com o impacto colonial não só porque continuaram a exis-
tir comunidades nahuatl e mayas entre outras, como esta produção 
também teve consequências na tradução ocidental da arquitectu-
74 Stierlin, Henri; Ancient Mexico; colecção Architecture of the World; 
Benedikt Taschen Verlag GmbH; p.120
75 As imagens das páginas anteriores demonstram a relação mimética en-
tre as pirâmides de Teotihuacan e as montanhas.
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A disposição dos edifícios da UNAM em socalcos 
progressivamente mais altos irá criar uma dife-
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do, em muito semelhante à concepção espacial 

teotihuacana
Torre de Rectoria
Projecto de Mario Pani, Enrique del Moral y Salvador Ortega Flores
com murais de David Alfaro Siqueiros
Ciudad de México
1952
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ra para estes territórios, que, inicialmente dispunham de artífices 
indígenas que falavam uma linguagem escultórica e de produção 
próprias. O Barroco mexicano será expressão disto, na utilização 
de grafias ostensivas mas que frequentemente incorporavam ele-
mentos indígenas, apesar de, a partir de certo momento, este ser o 
aspecto efectivo que os valores cristãos tomavam no México, per-
dendo o seu reconhecimento indígena da forma contemporânea, 
e ganhando o estatuto de linguagem cristã, apesar de muitas vezes 
subverter a linguagem hispânica cristã original. 

É um retorno a esta conciliação dos meios e das ideias, quan-
do já se perdera a noção de validez destas produções autónomas, 
que irá motivar a forma actual da UNAM. Esta forma urbana de-
riva de um confronto frutífero entre os planeamentos da Carta de 
Atenas e de uma hierarquização do espaço profundamente enrai-
zada na concepção teotihuacanica dos espaços e da linguagem. O 
urbanismo pré-hispânico procura consolidar plataformas sobre as 
quais elevará as pirâmides, palácios e casas nobres, sendo que estas 
plataformas  de proporções tão grandes que se confundem com a 
própria topografia montanhosa são, de certa forma, o análogo à 
nossa ideia de espaço público.  Com efeito, uma progressiva eleva-
ção destes espaços estará relacionada com uma maior importan-
cia na hierarquia urbana do espaço sacro,  ao mesmo tempo que 
é reveladora da permanência e poderio da cultura que constrói e 
habita a cidade. 

Da mesma forma, a disposição dos edifícios da UNAM em 
socalcos progressivamente mais altos irá criar uma diferenciação 
topográfica da hierarquia do construído, em muito semelhante à 
concepção espacial teotihuacana, ainda que com uma adaptação 
ao contexto imediato metafórica ao passo  que a original é comple-
tamente literal. 

A conformação de um espaço central com a diferenciação de 
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Esquerda: Biblioteca UNAM, Juan O’gorman, 1956
Em cima: Murais de Cacaxtla, Tlaxcala, séc.VII, México
Em baixo: Piramide de Quetzalcoatl, Teotihuacan, séc.IX, México
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A inspiração pré-hispânica irá encontrar um espaço 
para ser expressa de forma mais literal através da 
linguagem, arquitectónica ou simbólica, com que 
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construtivo ideologicamente modernista. 
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Museo Rufino Tamayo
Projecto de Teodoro Gonzalez de Leon
Ciudad de México
1979-1981

Teodoro Gonzalez de Leon importa uma 
formalidade brutalista que irá desconstruir 

e integrar com texturas e formas que 
remetem às pré-colombianas.
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vários momentos através destas variações de cota e que é confor-
mado por edifícios à volta que, apesar de tudo, não isolam (visual 
ou fisicamente) este espaço central do seu entorno natural ou cons-
truído, poderá descrever tanto a calçada dos mortos teotihuacana 
como um modelo da Carta de Atenas, sendo que o estatuto do uti-
lizador deste espaço cambiou radicalmente, e por isso também a 
sua formalização do construído se alterou, tendo este espaço um 
carácter mais estável que a longa avenida que une a acrópole à ci-
dadela, em Teotihuacán.

Num lugar de destaque, no topo poente deste espaço cen-
tral, e em directo acesso da Av. Insurgentes, está a Reitoria, edifício 
de máxima importância na definição desta hierarquia, no socalco 
mais alto. O socalco seguinte é pautado pela presença do edifício 
mais icónico da UNAM, a biblioteca central, a norte, e pela facul-
dade de arquitectura a sul. Se a biblioteca poderá ser vista como a 
segunda pirâmide, a faculdade de arquitectura é o palácio, desígnio 
com posição vantajosa e demonstrativo da superioridade que os 
arquitectos da UNAM se atribuíram a si próprios e à sua faculda-
de, na hierarquia da universidade. Os seguintes níveis abaixo são 
conformados pelo resto das faculdades, obedecendo à postulação 
modernista da planta livre  que tornam estes espaços permeáveis 
em quase todas as direcções, e que tornam difusos os limites entre 
o construído e a natureza (ainda que de certa forma planificada), e 
que se aproximam à ideia pré-hispânica de urbanismo de integra-
ção difusa da urbanização no plano natural. 

Mas porque o urbanismo é uma ultrapassagem da soma das 
partes arquitectónicas, a inspiração pré-hispânica irá encontrar um 
espaço para ser expressa de forma mais literal através da lingua-
gem, arquitectónica ou simbólica, com que definem o edificado na 
UNAM, sobre um sistema construtivo ideologicamente modernis-
ta. 

O Amor em Copilco
México
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Museo Rufino Tamayo
Projecto de Teodoro Gonzalez de Leon
Ciudad de México
1979-1981
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O edifício mais emblemático da UNAM é a Biblioteca Cen-
tral, do Arq. Juan O’Gorman, construída em 1948-1956, e com-
preende uma interpretação literal do muralismo mexicano com a 
linguagem pré-hispânica, e com um resultado evocativo do imagi-
nário pré-hispânico sobre uma forma moderna. Carregada de sim-
bolismo, a imagem é construída através da colocação de pedras co-
loridas trazidas de cada Estado Mexicano. Representa os elementos 
que constituem a cultura do México, não só de um ponto de vista 
interno, mas também da forma como se irá integrar numa cultura 
global. Juan O’Gorman resumiu a temática assim:

“El tema general del mural, se relaciona con la evolu-
ción de la cultura. En la parte alta representé los símbolos 
cosmológicos; en el muro norte, figuras alusivas a la cultura 
prehispánica; en el muro sur, desarrollé el argumento sobre 
la cultura colonial; en los laterales, hice referencia a la épo-
ca moderna, y en el lado oriente, representé el átomo como 
símbolo cosmológico de nuestro siglo. En el lado poniente 
originalmente había proyectado el concepto Newtoniano 
sobre la atracción universal, pero tuve que variarlo al tener 
que representar allí el escudo universitario con el lema cor-
respondiente, mismo que, según mi opinión, debió de ir en 
el edificio de la rectoría.” 76

Naturalmente o interesse arquitectónico deste edifício estará 
na justaposição tão agressiva de duas formas de expressão: a ilus-
tração gráfica de uma identidade que transporta as formas de re-
gisto e comunicação pré-hispânicas, a uma forma de construir tec-
nologicamente moderna, demonstrativa da vontade de se integrar 

76 Martin Marin, Celia; Biblioteca Central: libros, muros y murales: 
50ºaniversário; UNAM, 2006, p.72
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Museo Universitário de Arte Contemporánea - MUAC
Projecto de Teodoro Gonzalez de Leon
Ciudad de México
2007
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neste novo mundo, e apresentar-se solidamente perante este. Ao 
invocar esta linguagem gráfica estão a assumir o seu papel identitá-
rio. A transposição tão literal de uma linguagem em desuso parece 
querer demonstrar que se considera aquela a origem do seu pro-
dutor, ou o que o definia da última vez que o Mexicano foi ele pró-
prio77, antes da invasão de Cortés. Parece querer demonstrar que é 
esta a especificidade da produção mexicana que há a acrescentar 
ao  despojamento modernista. A transformação destas linguagens 
em ícones foi uma iniciativa que se tornou consciente com o mo-
vimento moderno, que iria consolidar e assumir uma identidade 
urbana mexicana. O muralismo mexicano tem, naturalmente, uma 
inspiração pré-hispânica. Este movimento moderno que enaltece a 
igualdade étnica e social torna-se efectivo ao apropriar-se de uma 
forma de comunicação que antecede aos Olmecas. Construir uma 
identidade foi um processo de consciencialização do que era mais 
único mas também inato (ou autónomo) a uma antropologia me-
xicana. Os edifícios da UNAM frequentemente incluem grandes 
murais nas suas fachadas e interiores, e comentam uma visão pro-
gressista e reveladora de um orgulho nacional e de uma ideologia 
académica progressista. 

Paralelamente a esta expressão figurativa, existiu uma outra 
abordagem arquitectónica mais conceptual, que já não busca ins-
piração nos grafismos, mas nas sensações, quer seja nas metodo-
logias de produção, como na própria vivência do espaço. Aqui a 
produção mexicana já é vista como um todo menos literal, e não se 
limita tanto à sua condição pré-hispânica.

Ainda assim, essa linguagem que também remete para a pai-
sagem vulcânica e montanhosa do México central encontra espaço 
para enriquecer outras linguagens modernas que se introduzem 

77 Paz, Octavio; El Laberinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984

O Amor em Copilco
México



134

Semântica revivalista sob 
Linguagem heterogénea

Casa Gilardi
Projecto de Luis Barragán
Ciudad de México
1976
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A obra de Barragán parece evocar as 
relações cromáticas e volumétricas 

dos pueblos mágicos mexicanos.

Espacialidade de um Pueblo Mágico 
Guanajuato
México
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O movimento de rejeição da cidade e de intros-
pecção da casa, torna legível uma forma de me-

lancolia na produção arquitectónica que pode 
querer regressar a uma maior comunhão com o 

meio natural.

Casa Barragán
Projecto de Luis Barragán
Ciudad de México
1948



137

no século XX. Teodoro Gonzalez de Leon (1926-2016) inicia a sua 
carreira a trabalhar com Le Corbusier em Paris, e importa uma 
formalidade brutalista que irá desconstruir e integrar com texturas 
e formas pré-colombianas. A monumentalidade e a sucessão pro-
gressiva de volumes e do percurso são as marcas distintivas da sua 
obra, que nunca carece de um rigor expressivo da materialidade. 
No início da sua carreira os seus edifícios eram de betão picado, 
e no final evoluiu para estruturas de betão branco e aço, com uma 
espacialidade muito mais líquida. A transição do maciço pesado, 
para uma leveza envolvente reflecte também o desenvolvimento 
tecnológico que o arquitecto testemunhou durante a sua vida, e a 
sua obra disso é reflexo. Apesar do paradigma espacial e material 
ter, aparentemente, cambiado, os valores formais de Gonzalez de 
Leon permaneceram imutáveis  e fiéis a uma atmosfera mexicana, 
conformando uma parte irreversível da identidade da Cidade do 
México contemporânea.  

Por outro lado, é observável uma abordagem mais despren-
dida da espacialidade pré-hispânica. Luis Barragán é uma das faces 
que corporifica a arquitectura mexicana perante o mundo, e pro-
cura traduzir valores compositivos mais abstractos como a luz e a 
cor do espaço tradicional mexicano, mas com uma formalização 
que varia entre o ocidental e o vernáculo. Sendo que a sua obra 
parece evocar as relações cromáticas e volumétricas dos pueblos 
mágicos mexicanos, será na sua relação com a cidade e com a ur-
banidade que Barragán vai reforçar mais finamente o controlo que 
exerce sobre o espaço. As composições simples mas envolventes 
do mestre mexicano são ilustrativas de uma face introspectiva da 
arquitectura popular mexicana, que procura isolar-se do exterior 
urbano, procurando remover a imagem da cidade do interior do 
espaço através da colocação estratégica de pátios e de vãos, criando 
contudo uma ilusão do oposto, introduzindo os elementos verdes e 
naturais como formas de remate e de caracterização espacial. Este 
movimento de rejeição da cidade e de introspecção da casa, torna 

O Amor em Copilco
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legível uma forma de melancolia na produção arquitectónica que 
pode querer regressar a uma maior comunhão com o meio natural. 

Em ambos os arquitectos existe um esforço de conciliar a 
espacialidade mexicana tradicional, que se desenvolveu da convi-
vência com o meio natural e cultural envolvente, e que consequen-
temente deles deriva, com métodos construtivos desenvolvidos no 
Ocidente, e que se demonstram mais eficientes quer na produção, 
construção ou rendimento. Ao não se conformarem com as mor-
fologias canónicas que estes materiais produzem no ocidente, con-
seguiram traduzir a especificidade da vivência mexicana, e mani-
festar com verdade a sua essência-de-linguagem. É graças a esta 
mediação entre auto-valorização cultural e procura incansável pela 
inovação que estes autores desenvolveram uma linguagem própria 
que ainda hoje se demonstra essencial para reconhecer a produção 
arquitectónica mexicana.78 A fluidez com que se entrelaçam os di-
ferentes tempos de produção espacial mexicana permitirá que esta 
se integre no contexto global, sem que perca a sua riqueza, ou se 
limite a representá-la graficamente como uma passado perdido.

A arquitectura pode revelar-se melancólica quando persegue 
uma idealização do passado, para construir um futuro.79 

Qual a participação do presente?

78 “There are two principals of composition that the contemporary Mex-
ican architect has readopted from his predecessores, developing them as he 
adapts them to his programs: first that of open spaces - in front of, around and 
within both public and private buildings, treating the spaces as sanctuaries, 
courtyards, terraces or gardens. Second, the principal of the most direct contact 
between interior and exterior space. (…)p. 5
Finally, from a formal point of view, the dynamic lines and volumes of pre-Co-
lumbian architecture continue to inspire us. (…) The outstanding contributions 
of contemporary Mexican architects are indissolubly linked with nature, which 
has nourished them, with the past that impassions them, and with the present 
(or future, virtually the same) which they approach with enthusiasm and faith.
(…)”  Stierlin, Henri; Ancient Mexico; colecção Architecture of the World; Bene-
dikt Taschen Verlag GmbH; p.6
79 Sobre a relação do tempo com a melancolia na arquitectura, ver: Seixas 
Lopes, Diogo; Melancolia e Arquitectura; Orfeu Negro; Lisboa, 2016; p.33-43.
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Rua de Medicina à noite. 
fotografia do autor

O Modernismo foi simultaneamente linguagem e 
forma de expressão para manifestar a condição 

mexicana contemporânea.
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A melancolia é legível nas fachadas da UNAM como um 
passado perdido, fulcral na construção de um antecedente histó-
rico ou antropológico à intervenção colonizadora castelhana. A 
definição deste imaginário será conseguida sobre uma linguagem 
modernista, formal e tecnicamente. Ao mesmo tempo, um inves-
timento desta envergadura constitui um marco histórico para o 
México enquanto nação, e para a Cidade do México, urbanistica-
mente, uma vez que irá ser o principal catalisador responsável pelo 
prolongamento para Sul (e Sudeste) da existente Cidade do México 
antes da década de 50. A construção da cidade universitária irá 
mobilizar grandes volumes de trabalhadores que irão assentar-se 
nos terrenos livres a nordeste da universidade, colmatando o vazio 
urbano que teria ficado entre a mancha urbanizada da Cidade do 
México e o novo campus universitário..

É no contexto da construção da UNAM que se desenvolve 
o bairro industrial de Copilco. Com efeito, a construção de Copi-
lco utiliza uma linguagem que é, em muitos aspectos modernista, 
mesmo partindo de uma produção anónima e informal. Este feito 
deve-se, acima de tudo, ao facto de que os construtores da UNAM, 
em grande parte trazidos por um êxodo rural que foi extremamente 
intenso durante o século XX80, estavam a (re)aprender a construir 
numa linguagem moderna e ocidentalista. Desta forma se associa 
uma tendência modernista à linguagem autónoma de Copilco, não 
só pela facilidade construtiva, mas também porque esta linguagem 
será expressão da automatização e estandardização dos materiais 

80 “La industrialización  y los cambios socioeconómicos en el campo han 
conducido a un importante movimiento poblacional hacia las ciudades y a un 
descenso relativo en la fuerza laboral agrícola. La rápida urbanización tuvo lu-
gar desde los años cuarenta y hoy la mayor parte de la población vive en ciu-
dades (…) Desgraciadamente,los beneficios del desarrollo económico no fueron 
distribuidos como los cambios ocasionados por las rápidas transformaciones 
socioeconómicas.” Gilbert, Alan e Peter M. Ward; Assentamientos populares vs 
Poder del estado; G.Gili; 1987; p.39

V.   Copilco
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Metrobus 
Ciudad Universitária

Metrobus 
Doctor Galvéz

Esquema de acessos à UNAM
Representação da localização dos principais meios de transporte público e 
percurso correspondente até ao núcleo das faculdades
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Metro Universidad

Metro Copilco

Núcleo das 
Faculdades
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Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019
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construtivos no séc. XX, sendo esta a matéria corrente no meio 
urbano. O Modernismo foi simultaneamente linguagem e forma de 
expressão para expressar a condição mexicana contemporânea. 

O acesso à zona das Faculdades da UNAM é maioritaria-
mente feito através de transportes públicos. Existem três grandes 
focos de acesso: A estação de Metro Universidad, a estação de Me-
tro Copilco e as paragens de Metrobus81 C.U. e Dr.Galvez. É possível 
considerar que Copilco é o principal acesso às faculdades, uma vez 
que a maior proximidade às faculdades atrai um maior numero 
de utilizadores, mas também porque este é o único percurso que 
oferece algum tipo de serviços na trajectória entre as estações de 
metro e de autocarros e a UNAM. Este percurso não foi antecipado 
pelo desenho urbano, até porque a construção da cidade universi-
tária e da zona de Copilco em estudo antecede a da rede de metro 
(1970), e, consequentemente, atravessa uma malha urbana que, or-
dinariamente, seria residencial e sem grande impacto comercial, 
e por isso não existe uma expressão morfológica que represente à 
partida nem a relevância deste percurso, nem a sua utilização tão 
intensa.

 Dada a quantidade substancial de alunos, professores e pes-
soal de apoio que frequentam a UNAM diariamente82, seria de 
esperar um contexto mais adequado a essa realidade concorrida. 
Contudo, o que existe é uma sucessão de ruas relativamente es-
treitas, de largura entre os 15 e os 8 metros, e que constituem um 
espaço formalmente banal para  a Cidade do México, mas que se 

81 Metrobus: um dos principais meios de transporte da Cidade do Méx-
ico, constituido por linhas de autocarro que atravessam a cidade em avenidas 
principais. A principal linha acompanha a Av. Insurgente, das maiores do mun-
do, com cerca de 28 km de comprimento. 
82 Sendo que em 2018 existem 356,530 alunos inscritos na UNAM, e esta 
é a principal forma de acesso à UNAM de transportes públicos, é necessário 
admitir um volume diário de peões que, no mínimo, chegará a várias dezenas de 
milhar de estudantes que fazem este percurso. 

O Amor em Copilco
Copilco
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Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019
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A relação tradicional entre o estabelecimento comer-
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encontra mais próximo da rua, por vezes até de forma 

invasiva.
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Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia do autor. 2018

 Aquilo que é um elemento acrescentado à 
forma urbana, deixa de ser um estorvo, 

para passar a ser uma comodidade.

A rua em frente é a mais con-
corrida pelo comércio informal. 
Apesar do acesso aos carros não ser 
vedado, esta rua é pedonal a maior 
parte do tempo. A própria utilização 
dos peões comunica as limitações do 
uso automotor.

Este caixote no fundo da im-
agem tem a função de reservar o lu-
gar de estacionamento em frente ao 
restaurante de onde esta foto foi tirada. 
O restaurante apropria-se deste lugar, 
e essa apropriação é respeitada por to-
dos os utentes pedonais e automotores. 
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transformará, dentro das suas limitações, devido às exigências do 
seu uso. Ao Domingo, como a cidade universitária está fechada, 
Copilco-Universidad, nome que designa este conjunto de quartei-
rões, está quase deserto, e seria confundível com uma zona habita-
cional de classe média, igual a qualquer outra na capital mexicana, 
não fossem todas as evidências da actividade comercial, principal-
mente cartazes publicitários. Todos os outros dias da semana, Co-
pilco fervilha de actividade desde que amanhece, até muito depois 
do sol se pôr.

O fluxo constante de pessoas entre o Metro Copilco e a Uni-
versidade alimenta todo o dinamismo desta zona. É, por isso, in-
teressante observar como a apropriação que os peões e os comer-
ciantes fazem desta rua quebra a normatividade urbana, no que 
toca à relação entre forma e função, ao mesmo tempo que quebra 
barreiras legais impondo as suas próprias normas de funcionamen-
to. A relação tradicional entre o estabelecimento comercial e o uso 
urbano é modificada porque o comércio se encontra mais próximo 
da rua, por vezes até de forma invasiva, e este facto cria uma nova 
dinâmica na utilização da rua por parte do utente. Regressando 
à ideia de W. Benjamin de que a Linguagem se expressa a si mes-
ma, esta aproximação será obrigatoriamente expressão de algo, que 
será definidor de Copilco e da sua natureza urbana essencial. 

Compreender que esta adaptação é facilitada pelos domínios 
da Procura/Oferta, permitirá que estas expressões urbanas alterna-
tivas (e cuja função não corresponde à forma e à linguagem urbana 
que se impõe a priori) sejam facilmente aplicadas em sítios estraté-
gicos, e que esta adaptação que é feita através da introdução de dis-
positivos físicos, sejam aceites como parte da obstância urbana por 
parte dos utentes. Ou seja, numa perspectiva ocidental, um cenário 
urbano que imponha obstáculos ao percurso de uma rua represen-
ta um incómodo ao utente, mas em Copilco, este obstáculo ofere-

O Amor em Copilco
Copilco
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A dicotomia interior/privado e exterior/público é 
subvertida a partir do momento em que o espaço 
exterior público passa a fazer parte da utilização 
privada deste comércio e assume características

regularmente associadas ao interior.

Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019
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ce uma facilidade que, acima de tudo, faz já parte do quotidiano. 
Aquilo que é um elemento acrescentado à forma urbana, deixa de ser 
um estorvo, para passar a ser uma comodidade. O percurso deixa de 
se ver afectado por estes entraves, e passa a estar enriquecido por 
estes dispositivos.  Da mesma forma que se consideram postes de 
iluminação, canteiros, bancos ou passeios, elementos comuns da 
morfologia urbana, neste cenário, toda a panóplia de dispositivos 
físicos que o comércio informal aporta consigo irá também passar 
a fazer parte da obstância ordinária da morfologia urbana.

Copilco poderá ser visto como exemplo de desenvolvimento 
autónomo, no sentido em que a leitura que pode ser feita deste 
espaço urbano, permite um reconhecimento do que é mexicano, 
sobre o que poderá ser uma génese heterogénea. Porque um de-
senvolvimento autónomo terá de lidar com este léxico ocidental, 
que já está mais do que entranhado na urbanidade latina, será im-
portante reconhecer estes dois lados da produção autónoma, que 
constrói com um léxico ocidental mas expressa um significado 
próprio mexicano. O acrescento destes elementos físicos próprios 
do quotidiano de Copilco são definidores da realidade mexicana.

As ruas que constituem o percurso entre o Metro Copilco e 
a Universidade são particularmente afectadas pelo tráfego denso 
de peões que aí circulam. Este tráfego atraiu uma oferta variada de 
comércios, formais e informais, que marcam esta rua do ponto de 
vista da função, da espacialidade e identidade urbana. 

O fluxo constante de transeuntes motivou uma aproximação 
por parte dos comerciantes ao percurso da rua, e isto é observável 
por parte de ambos os tipos de comércio, formal e informal, ainda 
que com consequência distintas.

Os comércios formais localizam-se nos pisos térreos dos edi-
fícios e focam-se nas áreas da restauração e de serviços de apoio 
ao ensino e à universidade: papelarias, reprografias, lojas de mate-

O Amor em Copilco
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De que forma se preparou o desenho arquitectó-
nico destes espaços para uma utilização tão 
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rial cirúrgico e científico; e mais pontualmente, os serviços básicos 
como farmácias e mercearias, algumas destas abertas 24 horas. A  
maneira como estes estabelecimentos se relacionam com a rua, tor-
na-se mais próxima à relação estabelecida autonomamente entre o 
comércio informal e o utente, que com a formalidade tradicional. 
Ao contrário do centro histórico da Cidade do México, e das áreas 
designadas heterogéneas, como Polanco, que continuam a respon-
der a padrões ocidentais de utilização dos espaços comerciais, na 
segregação do que é interior/exterior em associação ao que é pri-
vado/público, o comércio formal em Copilco reserva o espaço in-
terior para a produção ou armazenamento. Desta forma, na maior 
parte dos casos, os utilizadores ou clientes nem chegam a entrar 
nalgum tipo de espaço confinado ou privado, sendo o atendimento 
feito directamente para a rua, através de um balcão ou algum tipo 
de dispositivo que mantenha esta distinção, ao mesmo tempo que 
dissolve a dicotomia interior/privado e exterior/público. Esta di-
cotomia é subvertida a partir do momento em que o espaço exterior 
passa a fazer parte do espaço de utilização privada deste comércio, 
e o espaço interior (ou parte dele) passa a ser uma extensão do que 
seria normalmente considerado público. Apenas alguns restaurantes 
de maior dimensão despendem do seu espaço interior para alber-
gar a clientela, sendo que o espaço numa Metrópole como o Mé-
xico é um luxo a que nem todos têm acesso, mas do qual também 
nem todos têm necessidade. A redução de preço dos produtos que 
surge ao abdicar do conforto do espaço é algo que agrada ao uti-
lizador, e que também o faz o sentir integrado. São criadas condi-
ções para todos os utilizadores, independentemente do seu orça-
mento, excluindo, naturalmente, a restauração de luxo, que nem 
teria sentido nem sucesso neste espaço. De que forma se preparou 
o desenho arquitectónico destes espaços para uma utilização tão 
flexível e variada? Na maior parte das vezes, de forma nenhuma. 

O Amor em Copilco
Copilco
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 Esta rua em Copilco irá conciliar várias veloci-
dades, porque concilia simultaneamente focos 

de estabilidade e de estancamento,  e correntes 
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contornar e envolver 
mutuamente. 

Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
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E é possível ver a adaptação que existe ao transformar os espaços 
térreos, muitas vezes garagens ou inclusivamente habitacionais, em 
espaços comerciais.  

Todo o tipo de dispositivos físicos arquitectónicos são passi-
veis de aplicar para mediar esta relação interior/exterior, existindo 
portanto uma direcção centrifuga destes espaços interiores, que 
se viram para o exterior. Estes dispositivos são reconhecíveis em 
duas facetas: Uma mais primária de protecção e de fechamento, 
com o intuito de isolar estes espaços, sem que exija um isolamento 
permanente, e que permita tornar este espaço quase parte da rua 
durante o dia. O comércio formal terá de ter representação na rua, 
daí ser tão urgente manter uma relação aberta com o exterior, e 
utilizar dispositivos que ao mesmo tempo possam ter este espaço 
escancarado durante o dia, e fechado durante a noite.  A utilização 
de portas de garagens ou gradeamentos, basculantes ou de rolo, ou 
ainda de portas de fole são as soluções que mais facilmente vencem 
os vãos que o edificado permite, não existindo na maior parte das 
vezes uma parede, ou parte fixa do muro, senão os pilares nos limi-
tes do lote e da fachada. Estes vãos abarcam a estrutura completa, e 
abrem ao máximo da sua possibilidade o espaço interno ao exterior 
público. De um ponto de vista alternativo, é também legível que o 
objectivo é que a rua se estenda para o interior destes comércios 
informais. A rua deixa de ser um corredor longitudinal com um 
movimento direccional estabilizado e passa a ser uma gradação de 
velocidades que se vai tornando mais lenta junto dos seus limites 
longitudinais, onde os comércios concretizam as suas actividades, 
viradas para a rua. 

Quando já está recolhida a primeira barreira, que define se 
o estabelecimento está ou não aberto para funcionamento, entra 
em acção o segundo nível de dispositivos que são os que mantêm a 
distinção do espaço privado e do público, sob a forma de diferentes 
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Estes esquissos foram realiza-
dos com o intuito de representar as 
relações que se estabelecem na Rua de 
Filosofia y Letras, a um nível da acção 
horizontal. Para representar uma rua 
com este carácter, a mera considera-
ção dos seus elementos construídos 
não será suficiente, uma vez que são de 
igual importância, para a sua caracteri-

zação, os elementos temporários/mó-
veis e os elementos vivos/transeuntes. 
A definição tradicional de rua deixa de 
ser um troço longitudinal destinado à 
mobilidade e à acessibilidade, para 
passar a ser uma amálgama de funções 
em constante interacção. Os limites da 
rua não se estancam no construído, 
mas penetram-no, integrando o seu 

Rua de Filosofia e Letras.
Equissos do autor
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espaço interior na sua actividade. De 
certa forma, os limites da rua são já 
dentro destes estabelecimentos. Neste 
segundo desenho, ficam representadas 
as velocidades a que se movem os di-
ferentes fluxos, e a mediação que re-
side entre eles. Não é pré-estabelecida 
a prioridade de nenhum dos agentes: 
carros, peões ou bancas informais. É 

uma actuação democrática. 
O desenho em corte da pági-

na seguinte representa esta relação de 
forma vertical e transversal, demons-
trando a passagem subtil do interior 
do estabelecimento formal que se pro-
longa para o passeio e ainda reserva 
um pouco da estrada. 
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expressões, relacionadas com as particularidades de cada estabele-
cimento comercial. Estes são balcões, nos casos mais bem estabe-
lecidos, mas também mesas, caixotes, vitrinas mais ou menos de-
licadas. O carácter destes espaços compreende sempre uma faceta 
evolutiva e de investimento progressivo que acompanha as baixas 
possibilidades dos comerciantes, e que lentamente lhes vai permi-
tindo estabelecer-se mais seguramente nestes lotes.  Estes balcões 
virados para as ruas têm, em termos ideológicos, o mesmo valor 
que o comércio informal, de maior aproximação ao percurso e ao 
transeunte. Entre estratégia comercial e impulso inato, estes espa-
ços não deixam de ter uma tradução muito diferente da ocidental, 
apesar de a função comercial ser, na prática, a mesma. 

À parte isto, existe ainda uma extensão mais deliberada para 
a rua e para o exterior em si, que aumenta a intensidade desta 
transposição interior/exterior. Esta é feita através de objectos que 
se colocam na rua, como placas e sinais, publicitários ou promo-
cionais, mas também vasos com plantas, tapetes, bancos, ou outros 
objectos que, com toda a criatividade, reforcem a interioridade do 
exterior. Assiste-se portanto a uma impulso simultâneo de exteriori-
zação do interior, e da interiorização do exterior. 

Tendo em conta que a rua é tradicionalmente um espaço cen-
trifugo, e um espaço-praça é centrípeto, é possível assistir-se aqui a 
uma sobreposição destas duas dinâmicas. Esta rua em Copilco irá 
conciliar várias velocidades, porque concilia simultaneamente fo-
cos de estabilidade e de estancamento,  e correntes ou fluxos pedo-
nais e automotores que se irão contornar e envolver mutuamente. 
Apenas o respeito entre estas duas velocidades permite com que 
ambas coexistam. Entre estas, existe uma gradação conciliadora 
que permite o tranquilo funcionamento desta rua, inclusivamente 
com a passagem de veículos de transporte pessoal e de serviços.83

83 Ver desenho 2: esquema de velocidades dos fluxos pedonais
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O Amor em Copilco
Copilco

A dita gradação de velocidades do uso da rua vê-se particu-
larmente desafiada com a presença recorrente dos postos de co-
mércio informal. Esta expressa um leque mais variado de valores 
morfológicos e da utilização, quer da parte do comerciante, como 
do transeunte, a um nível urbano, jurídico e da interacção, e que 
por demonstrar ser uma excepção maior, manifesta também com 
mais veemência esta essência da linguagem que procuro ilustrar, 
no caso de Copilco. 

Estes postos dão notícia da irreversibilidade do papel da eco-
nomia informal no quotidiano mexicano, ao mesmo tempo que 
pautam uma das faces da luta por quebrar o ciclo da pobreza. Com 
efeito, estes postos têm um carácter familiar na sua gestão, e ma-
nifestam as vias alternativas que são essenciais para contornar um 
sistema que é desenhado para rejeitar o desenvolvimento e cresci-
mento das classes mais baixas. Muitas vezes, um dia de trabalho só 
é financeiramente possível pelo trabalho do dia anterior, e a exis-
tência desta instabilidade não permite que um negócio não produ-
za em determinado dia, ou, por outras palavras, que tire férias. Ao 
mesmo tempo, é a permanência desta rotina que cria a familiarida-
de e confiança necessárias para fidelizar os consumidores.  Algo tão 
importante como a qualidade do produto, e uma maior qualidade 
resulta sempre numa maior afluência, é um factor determinante 
uma vez que a competição é tão directa e frontal: da mesma forma, 
é fulcral a relevância dos produtos. Para além disso, a forma diá-
ria e consecutiva com que se recorre a estes estabelecimentos leva 
a uma variação obrigatória na escolha dos estabelecimentos por 
parte  do consumidor, que cria espaço para satisfazer o negócio a 
uma multiplicidade impressionante de estabelecimentos, formais 
ou informais.

Os estabelecimentos informais irão ter um impacto mais 
profundo na rua, porque fisicamente a ocupam e pontuam. Ao 
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A rua perde o preconceito. O espaço interior expande-se para o ex-
terior e, noutros casos, o espaço exterior procura interiorizar-se. Todo o 

espaço é ocupável através de diferentes e transformadoras 
expressões morfológicas ou funcionais. 

A estrada é passeio; O passeio é cantina; A parede é balcão; 
O estacionamento é restaurante; O carro é cozinha. 

O céu é tecto.
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dois factores, o produto que vende e o alcance 

económico que procura servir. 
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passo que os formais irão apenas afectar a velocidade do percurso, 
a obstância do informalismo irá também afectar o percurso em si. 
Os passeios deixam de ter apenas os obstáculos móveis que são as 
pessoas que consomem da economia formal, têm também obstá-
culos estáticos que são as bancas e postos comerciais informais, a 
que, igualmente, se agrega o conjunto de consumidores destes pro-
dutos. O comércio informal irá também focar-se na alimentação e 
nos produtos de apoio escolar, nomeadamente de papelaria e indu-
mentária, com várias bancas de venda de livros usados, papelarias 
e objectos de artesanato, ou de utilização comum. 

A expressão física destas bancas irá depender de dois facto-
res, o produto que vende e o alcance económico que procura ser-
vir. Desta forma, as bancas de comida terão necessidade de estru-
turas mais complexas que permitam a preparação dos alimentos. 
Contudo, a complexidade desta mesma preparação estabelecerá 
naturalmente uma relação directa com a forma do posto, tão mais 
desenvolvida quanto maior a dificuldade de preparação do tipo de 
alimentação que comercializa. A titulo de exemplo, um posto de 
batatas fritas irá necessitar de um recipiente de armazenamento 
das batatas preparadas e outro em vias de preparação, e de uma fri-
tadeira de confecção, associado a um gerador eléctrico, e por últi-
mo alguns recipientes de despejo ou de funções variadas. Ao passo 
que uma banca que venda tamales, um dos pratos da gastronomia 
típica mexicana que consiste numa espécie de bolo feito à base de 
farinha de milho e que normalmente é servido embrulhado numa 
folha de milho, apenas exige a existência de um recipiente grande, 
normalmente metálico, onde se conservam todos os tamales, pre-
viamente preparados. É possível especular uma leitura em que a 
implantação deste posto mais simplificado pressupõe, normalmen-
te, uma mesa com alguns bancos sobre o alcatrão da estrada, ou o 
betão do passeio, de forma a estabelecer-se mais dignamente face à 

O Amor em Copilco
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Copilco em toda a panóplia de dispositivos com que 

ocupam o espaço, numa perspectiva socialista de que 
o espaço público é apropriável de forma 

pseudo-permanente.
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A comida tradicional mexicana não necessita de mais 
do que um pequeno posto para ser preparada e con-

sumida. É inegável a relação que se estabelece entre a 
produção, a forma e o consumo. 

Rua de Filosofia e Letras.
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complexidade de outros postos. 
A mobilidade destas estruturas é a única característica que as 

une a todas, uma vez que no final do dia, todas elas são desmonta-
das e recolhidas , ou trazidas a reboque por um veiculo motorizado 
no caso das mais complexas. Assim, é possível partir das formas 
mais simples de ocupação como panos no chão de diferentes di-
mensões onde são dispostos livros em segunda mão ou artesanías; 
a mesas desmontáveis que já suportam uma maior variedade de 
produtos, sendo que a todas estas pode ser agregado uma espécie 
de toldo ou de cobertura que proteja as mercadorias; chegando  a 
postos mais complexos que conformam pequenas casotas, mais as-
sociadas à venda de comida: sumos naturais frescos e comida tra-
dicional mexicana (tacos, chilaquiles, enchiladas, tamales, burritos), 
na sua maioria: nestes postos a ocupação é ainda maior porque 
para além do posto em si, existe ainda uma variedade de elementos 
como geradores eléctricos, caixas, bancos ou pequenas mesas que 
ampliam a área que o posto ocupa. As refeições de origem ou inspi-
ração estrangeira, regra geral, reservam-se a estabelecimentos tra-
dicionalmente formais, como pizzarias, hamburguerias, italianos, 
asiáticos, vegans, entre outros, obrigando a maior parte das vezes a 
um estabelecimento formal, ainda que com uma configuração es-
pacial, que como é referido atrás, se aproxime à dinâmica informal 
de aproximação ao utilizador-transeunte. É interessante constatar 
como a comida tradicional mexicana não necessita de mais do que 
um pequeno posto para ser preparada e consumida, e esta é uma 
característica que não é partilhada pelas outras cozinhas ali presen-
tes, mais a um nível de preparação do que de consumo. É inegável 
a relação que se estabelece entre a produção, a forma e o consumo. 

Caminhando por esta rua de Copilco, o observador oci-
dental, e eventualmente o mexicano também, porque lhe falta a 
consciência de que o é, não lê o profundo significado das acções, 

O Amor em Copilco
Copilco
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morfologia formal, e do comércio formal ao contacto casual da 

dinâmica informal através da aproximação ao exterior.
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É notável o impulso simultâneo de exterioriza-
ção do interior, e da interiorização do exterior.

Rua de Filosofia e Letras.
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suas, ou externas. Sem referir o encantamento flaneuriano ao qual 
parece faltar sentido científico, é possível efectuar uma objectifica-
ção dos movimentos e das lógicas comportamentais que motivam 
qualquer manifestação física do raciocínio dos utentes. Se uma 
leitura profunda da ocupação física da rua permite ler, através da 
forma ocidental, que existe uma tentativa mexicana irreverente de 
subsistir, não será difícil afirmar que esta disfuncionalidade entre 
forma e função, entre conceito e significado, entre raciocínio e ac-
ção, se poderá aplicar aos níveis mais internos e primordiais da on-
tologia,  uma vez que já terá ficado estabelecido que a introdução 
errónea de um conceito numa segunda cultura, poderá alterar todo 
o conteúdo a que este seria afecto na primeira. 

A obstância física da mexicanidade manifesta-se em Copil-
co em toda a panóplia de dispositivos com que ocupam o espaço, 
numa perspectiva socialista de que o espaço público é apropriá-
vel, quer por negligencia administrativa que não regula, nem pa-
rece precisar de regular este modo de acção, quer por um modo 
de operar inato, relativamente às engrenagens que permitem um 
bom funcionamento do quotidiano de Copilco. Ao mesmo tempo, 
a flexibilidade que é demonstrada na integração tão fácil destas ac-
tividades num espaço cujo desenho não corresponderia à partida 
às actividades que alberga, parece afirmar que esta função informal 
fará já parte de um contrato social mexicano, não só caracterizando 
intensivamente o espaço urbano autónomo, tornando-o especial e 
funcionalmente mais rico e diverso, efectivamente contribuindo 
para uma ideia de quotidiano, que, no México, passa sempre pelo 
contacto com as actividades informais. 

É possível discernir os pontos de contacto entre uma mor-
fologia rígida à partida, sobre a qual se conforma uma utilização 
flexível e variável. Longe das regulações jurídicas que, no final de 
contas, parecem não ter em conta algo tão fulcral como a economia 

O Amor em Copilco
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autónomo, tornando-o especial e funcionalmente mais rico e diverso.
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informal, esta não só é mais próxima do que constitui a maioria 
dos utilizadores deste espaço, irá conformar também a inspiração 
que motiva que a economia formal se aproprie destas formas de 
aproximação para estimular a sua própria actividade. Quando a 
formalidade procura aproximar-se à informalidade, assiste-se a 
uma transformação da normatividade que, apesar de originada por 
uma génese alheia, a ignora em função de conformar um contexto 
real e transformado, progressivamente mais afastado de uma hete-
rogeneidade idealizada e imposta. 

O Amor em Copilco
Copilco
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As dicotomias que se estabelecem entre a formulação pro-
posta ao construir e a apropriação quotidiana resultante da utiliza-
ção comum e inata manifestam realidades que requerem padrões 
de avaliação diferentes,  dependentes destas mesmas realidades. 
Se a formulação arquitectónica derivasse do uso, esta não reque-
reria uma adaptação. O que esta afirmação implica é que se existe 
uma adaptação tão transformatória do espaço, então a formulação 
arquitectónica não deriva do uso, mas que procura impor ou su-
gerir um uso, que na prática será rejeitado e alterado em função 
de uma utilização apropriada ao utilizador específico, neste caso 
o mexicano. Apesar do ponto de partida construtivo ter uma ori-
gem ocidentalista, pode ser interessante constatar que esse léxico 
heterogéneo é passível de vir a constituir uma sintaxe renovada e 
enriquecida pelo contributo ingénuo mas astuto do interveniente 
anónimo. A resposta autónoma a estas premissas cuja postulação 
não deriva do contexto mexicano, mas de uma formulação inter-
nacional e inevitavelmente ocidental, permite que, através de pro-
cessos de nivelamento, seja feita uma distinção dos traços das me-
xicanidade, e que esta se manifesta não só na vida quotidiana, mas 
também na arquitectura, e na relação entre as duas. 

Ultrapassada esta primeira camada de resposta mexicana à 
forma ocidental, é também possível procurar uma manifestação 
mais profunda das incongruências conceptuais que pautam a vida 
e a intimidade de Copilco. Será necessário adoptar um ponto de 
vista pessoal e do observador como elemento externo, que identi-
fique o que se afirma como incongruente: os mexicanos chamar-
-lhe-iam simplesmente vida. É através de uma perspectiva pessoal 
externa que analisa esta sucessão de eventos com uma mirada fe-
nomenológica que estes conceitos se revelam deturpados,  e não 
com  a perspectiva deles, os que habitam e dão vida a Copilco. É no-
tório que vários conceitos expressam coisas diferentes na Europa e 

VI.   Amor*

*Todas as imagens deste capítulo foram fotografadas no Dia de S.Valentim,
 14 de Fevereiro, na Calle de Filosofia y Letras por Francisco Vásquez, 

a pedido do autor. 
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no México. Os conceitos de auto-preservação, respeito, igualdade, 
liberdade, guerra, morte e amor têm claramente significados dife-
rentes nestas duas esferas de acção. Naturalmente, terão também 
expressões próprias na cidade que, em última instância, não repre-
sentará nada senão a expressão das suas condicionantes e motiva-
ções. 

A visão ontológica que o Homem tem de si próprio e do 
próximo, define a relação que este estabelece com os outros, e a 
posição em que se coloca perante os outros. Esta forma de actuar 
interpessoal demonstra-se particularmente clara no espaço públi-
co, e está intimamente conectada com a cultura que a envolve, e 
que, inicialmente, define a própria forma como as pessoas se re-
lacionam entre si. Na Cidade do México, esta relação demonstra-
-se mais tolerante e com menos espaço pessoal, mais íntima, mas 
menos comprometida. O volume incessante de pessoas recorda os 
utentes de que o bom funcionamento do grupo depende da sub-
missão dos indivíduos ao fluxo e velocidade do grupo. O espaço 
público permite observar a forma como uns indivíduos concebem 
os outros, como se comportam relativamente a eles, e o que isso 
revela da cultura que os formou. 84

A interacção mais íntima entre os humanos poderá ser, tal-
vez, o amor, e surge também expresso no espaço público. Analisar 
as especificidades da vida romântica no espaço social da metrópole 
mexicana é um exercício que requer do leitor uma contemplação 

84 “A vida privada não é uma realidade natural, existente desde a origem 
dos tempos; é uma realidade histórica, construída de formas diferentes por so-
ciedades determinadas. Não ha uma vida privada, com limites definidos de uma 
vez por todas, mas uma sequência, ela própria mutante da actividade humana 
entre a esfera privada e a esfera pública. (…) A história da vida privada começa 
assim pela história das suas fronteiras. A questão é tanto mais importante quan-
to não é certo que a distinção vida privada/vida pública tenha o mesmo sentido 
em todos os meios sociais.(…)” Ariès, Philippe e Georges Duby; História da vida 
privada, Vol.5 da Primeira Guera Mundial aos nossos dias; Edições Afrontam-
ente; Porto; 1991; p.15
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própria, das suas próprias ideias  e memórias de amor e da sua 
relação com o espaço (público e privado). Se o que se procura são 
pontos de contacto e de divergência entre culturas, esta reflexão 
vê-se enriquecida pelo confronto com a experiência própria da 
vida romântica, e da participação desta na cidade, e no domínio 
público. O objectivo é alargar estes conceitos o suficiente para reco-
nhecer a ambiguidade da acção humana, e com esta, da produção 
arquitectónica. 

O Amor no México é uma definição que compreende sub-
conceitos próprios de paixão e de sexualidade, de morte e de tem-
po. Não é, contudo, possível reconstruir uma definição que é tão 
basilar para uma ontologia cultural sem que se proceda a uma des-
construção inicial do conceito de Amor. Sendo que o que se procu-
ra aferir é se também a acção romântica padece de uma influência 
heterónoma, terá sentido distinguir uma definição ocidental. Para 
essa  perspectiva não será necessário partir de outra definição que 
não seja a formulada por Platão n’O Banquete.

Antes de prosseguir com algum tipo de raciocínio, será ne-
cessário estabelecer a importância da definição de um conceito 
para a compreensão lata da relatividade do mesmo. Deste modo, 
será necessário estabelecer que um conceito (e a sua tradução num 
quotidiano social determinado) evolui em dois sentidos: um pri-
meiro, cronológico, porque se vai adaptando a um desenvolvimen-
to natural da sociedade que o define; e um segundo, derivado do 
primeiro, que pressupõe que este está intrinsecamente conectado 
à sociedade que o define, e que, aquando do encontro de duas ou 
mais significações culturais, irá resultar numa terceira, resultante 
do confronto das duas definições iniciais de um mesmo conceito 
(esta alteração do significado de um conceito irá apenas realizar-se 
no conceito dominado, e não no dominante). Esta predominân-
cia de significados dos conceitos sobre outros significados para os 

O Amor em Copilco
Amor
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ções que, teoricamente, se deveriam referir a um mesmo objecto, o Amor.
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mesmos conceitos, que se observa nos choques e contactos inter-
culturais, será essencial para compreender o cerne das ideias que 
aqui se expõem. 

De facto, no discurso de Banquete, esta ondulação semiótica 
é introduzida desde o início, pelo facto de existir uma diferenciação 
geográfica das matérias do amor. Ou seja, a forma como o Amor 
é visto afecta a forma como é praticado, e sendo que diferentes 
construções deste conceito são observáveis em distintos contextos 
sociais, é também possível atribuir contornos geográficos a estas 
definições que, teoricamente, se deveriam referir a um mesmo ob-
jecto, o Amor. Ao mesmo tempo, este elogio assume a simplicidade 
das lógicas ontológicas externas, em detrimento da complexidade 
da própria, ateniense. Com efeito, uma visão do amor mais demo-
crática, livre e racionalizada pode ser ou parecer, mais válida, mas 
não o é à custa da complexidade das outras visões, mais restritas e  
opressoras.

“Precisamente, as normas que vigoram nos outros 
Estados em matéria de amor são fáceis de interpretar, por-
que se definem num só sentido. Pelo contrário, aqui em Ate-
nas e Lacedemónia a sua natureza é complexa.” 85

A constatação que vai sendo feita ao longo desta obra sobre 
os meandros do Amor, mais do que definitiva, é especulativa. Re-
presenta uma sucessão de manifestações do amor que não serão 
o conceito em si, mas as suas consequências ou concretizações. O 
aspecto aspiracional do Amor será a principal razão para uma pro-
cura tão intensiva, e um fracasso tão cíclico. Com efeito, este pode 
constituir uma validação pessoal perante a sociedade86, porque, 

85 Platão; Apologia de Sócrates e Banquete; Edições 70; Oeiras; 2010; p.138
86 “Aqui em Atenas a norma vigente é de longe mais interessante, embora, 
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como Bauman afirmará dois milénios mais tarde, a solidificação 
do amor-próprio é, inicialmente, a do outro perante o Eu. 87 Esta 
procura por uma validação é o que motiva o impulso de produção 
arquitectónica heterogénica, e eventualmente até a acção emocio-
nal pode ter um valor heterógamo.

Contudo, as acções que estão envolvida nesta transacção de 
validações entre o ente e a sociedade ou comunidade que o con-
forma, não serão ainda o Amor - esse conceito de pureza descrito 
por Platão - mas serão, sim, os meios pelos quais o Amor se ma-
nifesta, e os que nos permitem observá-lo de um ponto de vista 
exterior. São estes processos de busca e de contrariedade que têm 
maior expressão no espaço público, e por isso maior interesse para 
esta dissertação. Se a manifestação do Amor no espaço público é 
um elemento fulcral destas definições, é-se conduzido, portanto, à 
questão: que Amor?

Certamente não será o Platónico. O Amor que é descrito no 
Banquete e cuja definição terá sido transmitida a Sócrates por Dio-
tima de Mantineia, é um amor cujo objectivo será gerar no Belo, e 
dessa forma imortalizar-se e perpetuar-se, ao homem e à sua pro-
dução mais bela, e por isso, boa.88 O amor que busca a virtude, em 

repito, menos fácil de entender. De facto, se dermos crédito à voz corrente, que 
afirma que é mais honroso amar à vista de todos do que às ocultas, e amar em 
especial os que distinguem pelo nascimento e pelo mérito, ainda que fisicamente 
menos dotados; se repararmos no estimulo extraordinário que o amante recebe 
de toda a gente, como se a sua atitude nada tivesse de desonrosa; na gloria que lhe 
traz um sucesso amoroso enquanto,  por outro lado, um fracasso o desprestigia; 
ou ainda na liberdade que a norma lhe concede, quando inicia uma conquista, 
de se gabar das suas extravagancias, extravagancias que ninguém teria coragem 
de cometer, se a sua intenção e os seus esforços não visassem exclusivamente este 
fim.” Id.; p.139
87 “Pois o que amamos no nosso amor-próprio é a personalidade ade-
quada para ser amada. O que amamos é o estado, ou a esperança, de sermos 
amados. De sermos objectos dignos do amor, de sermos reconhecidos como tal e 
recebermos prova desse reconhecimento.” Id.; p.106.
88 “Ela concluiu: <Eis, em resumo: o amor é o desejo de possuir Bem para 
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detrimento da sexualidade e que tem a beleza como consequência 
e não como princípio. Em última instância é esta beleza pura que 
define a incondicionalidade do amor platónico.89

Em paralelo, existe o Amor Socrático, que será, no elogio de 
Alcibíades, o que rege o impulso romântico de Sócrates. Este será 
um amor que busca validar em si as virtudes do amado: a bele-
za, a inteligência, a bravura, a nobreza de espírito.90 A validação 
do Ego tem um papel determinante na concretização deste amor 
cuja definição será mais importante neste caso de estudo. A defi-
nição platónica é essencial a um nível aspiracional, mas a socrática 
aproxima-se mais à realidade contemporânea, até porque, contem-
poraneamente, existe um espaço maior, ou inclusivamente uma 
obrigação, de encontrar uma definição identitária individual. Esta 
identidade terá de ser formulada a partir de um contexto social, 
quer em consonância, quer em contraste: mas não deixa de partir 
das suas condicionantes culturais.

Se a sociedade de consumo e dos média (porque é este o con-
junto que está a ser considerado) consiste numa valorização do Eu, 
também o Amor, de uma perspectiva prática, irá formular-se em 
torno de uma validação exterior do próprio, sendo que a constru-
ção formativa de um ente seguro e valorável dependerá também 
da consequente procura por essas características.91 Por outras pala-
sempre.> (…)<Esse resultado consiste, concretamente, em gerar no Belo, tan-
to no que respeita ao corpo e à alma…>(…) <E gerar concretamente porquê? 
Porque a geração é, para o ser mortal, como que a possibilidade de se perpetuar 
e imortalizar.(…)” Id.; p.180
89 De forma corrente, associa-se a expressão “amor platónico” a uma paix-
ão assexuada ou sem contacto fisico ou intelectual, mas esta definição é mais 
aproximada à concentração da virtude no amor sem limites ou condições, e por 
isso sem tormenta ou fim.
90 “Também a Cármides, (...) e a tantos outros - sem conta! - ele pregou a 
mesma partida: fazer-se passar por amante para assumir na realidade o papel... 
do amado!” Id.; p.206 : 
91 Bauman, Zygmunt; Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos Laços Hu-
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vras: o entre procura ser o que quer que valorizem nele.
Se esta afirmação se verificar ser verdadeira, uma descrição 

analítica do que é observável no espaço público em Copilco irá re-
velar o que é que quer ser valorizado pelos seus utentes. E da mes-
ma forma que a arquitectura veio a revelar um intuito heterogeni-
zador da sua morfologia, o comportamento social do mexicano no 
espaço público é também revelador destas tendências. Contudo, 
este comportamento em si inato, é antecedente à arquitectura. 

*

Porque é que uma definição própria do Amor em Copilco 
se relaciona com a Arquitectura e o Urbanismo? Porque esta de-
finição particular implica uma validação pública da intimidade, e 
porque essa validação passa pela concretização da acção em espaço 
público. Se é possível reconhecer um modo de operar particular re-
lativamente ao construído, será também possível aceitar que o que 
motiva esta particularidade afecte também outras áreas da vida em 
Copilco, demonstrando a circularidade das relações entre causa e 
efeito, acção e reacção.

De que forma é que o Amor se manifesta em Copilco?
Perpendicularmente à Calle de Filosofia y Letras, desenha-se 

uma rua de cariz secundário, para a maioria dos utentes, relativa-
mente à primeira. A rua secundária, denominada Calle de Medi-
cina, é apenas mais uma cujo nome é dado em referência às facul-
dades da UNAM, sendo que todas as ruas de Copilco-Universidad 
receberam designações dentro desta temática.

manos; Relógio d’água editores; Lisboa; 2006 p.106 : 
“Em suma: para termos amor-próprio, precisamos de ser amados. A 

recusa do amor - a negação do status de objecto digno do amor - alimenta a 
auto-aversão. O amor é construído a partir do amor que nos é oferecido por 
outros.”

O Amor em Copilco
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Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
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Da mesma forma que a arquitectura veio a revelar um intuito hete-
rogenizador da sua morfologia, o comportamento social do mexicano no 

espaço público é também revelador destas tendências. Contudo, este com-
portamento mimético, em si inato, é antecedente à arquitectura. 
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Esta rua secundária será o cenário para um conjunto de ac-
tividades extraordinárias que, pela sua singularidade e inatismo, 
revelam que esta manifestação física peculiar será a concretização 
de uma expressão própria de conceitos fundamentais deste con-
junto social. 

Também nesta rua, a evidência física é mais forte do que a ra-
cional. Descrevê-la não será difícil, mas compreender o que motiva 
uma tão particular utilização irá requerer uma maior contextua-
lização e desconstrução. É uma rua de carácter maioritariamente 
habitacional, exceptuando um ou outro rés-do-chão que terá sido 
adaptado para comércio, e com eventual presença de comércio in-
formal que, por vezes, se pode fixar nos extremos que interceptam 
vias de maior afluência. 

Os passeios são pontualmente interrompidos por árvores, que 
corrompem a integridade do betão, e que será ainda mais destruída 
pela intensa actividade sísmica que se sente na Cidade do México. 
Se os passeios assumem uma função particular na principal Calle 
de Filosofia y Letras, de espaço sujeito a actividade comercial ou 
sujeito a um espectro de velocidades por parte do transeunte por 
razões diversas; aos passeios desta rua secundária de Medicina será 
acrescentada uma nova função face às duas funções primárias mais 
lógicas: a de acesso às habitações, e da passagem pedonal. 

Talvez pela conveniência do percurso, a esta rua secundá-
ria vê-se atribuída a função de espaço íntimo ou de espaço para 
a intimidade: Consoante a altura do dia, estagnam-se aqui casais 
românticos em diferentes estágios da sua relação. Os jovens pares, 
vindos da Universidade na direcção do Metro, definem esta rua 
como um momento espacial de conveniência para existirem em 
comunhão, ou, como será apresentado de seguida, descomunhão. 

Esta evidência é visível, quando, numa só rua, de raro ou 
pouco trânsito pedonal (a não ser pelos moradores), existe, regra-
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-geral, mais do que um casal parado ao longo dos passeios, prin-
cipalmente a partir da hora de almoço quando muitos estudantes 
dão por terminadas a suas actividades na universidade e iniciam 
a marcha de regresso a casa. Estes casais estancam-se nesta rua, e 
aí ficam a tratar dos assuntos da sua intimidade romântica, sejam 
estes interacções carinhosas ou discórdias confrangedoras.

Sendo que a Cidade Universitária alberga uma grande maio-
ria estudantil de faixa etária jovem92, não será surpreendente a afir-
mação de que os episódios da vida romântica da Cidade do México 
encontram no espaço da UNAM uma constatação clara.  Esta vida 
romântica é em nada metafórica, porque apenas se refere a uma 
convivência natural e quotidiana de casais em espaço público. 

À actividade romântica que se consolida nos extensos es-
paços verdes da UNAM será dada continuidade no percurso dos 
enamorados, efectuando por vezes paragens na rua secundária de 
Medicina, perpendicular à Principal de Medicina, uma vez que 
este é o último desvio, ou o último espaço de relativa estabilidade 
e privacidade, antes da chegada ao Metro de Copilco. O Metro de 
Copilco é acessível por uma praceta que reúne em si não apenas 
esta forma de transporte, mas também uma série de linhas de au-
tocarros e praça de táxis, para além de inúmeros estabelecimentos 
de restauração e de postos de comércio informal de especialidades 
diversas, em continuidade com as lógicas espaciais da Calle de Fi-
losofia y Letras, que foram analisadas anteriormente. 

A naturalidade com que a Rua secundária de Medicina é 
transformada num recurso espacial para a intimidade, faz com que 
um transeunte, ainda que regular, não se aperceba facilmente deste 
novo e peculiar uso por parte dos casais. Em primeiro lugar, por-

92 Apenas 8.9% dos alunos que ingressaram em Licenciaturas na UNAM 
em 2017 tinha mais de 23 anos. Ver portal de estatísticas: Numerália UNAM - 
http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/

O Amor em Copilco
Amor
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Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018
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Em Copilco, o dia do amor traz consigo os amantes 
e os comerciantes. O trabalho de uns é incentivo 

ao amor dos outros. 
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A resistência dos Nahuatl ou
Uma vendedora de flores em Copilco, no Dia de S.Valentim.
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz. 
14.2.2018
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que tampouco será consciente por parte dos pares românticos que 
desta forma particular se apropriam deste espaço; e em segundo, 
porque esta acção parte mais da necessidade de um espaço, do que 
da vontade - factor que sempre activa o automatismo do incons-
ciente, em detrimento da astúcia da luxúria, que sabe que espaço e 
que características procurar.

Ao afirmar que a necessidade deste espaço se deve mais ao 
desespero que ao desejo, estarão já a ser dispostas algumas pre-
missas que serão melhor compreendidas se for antes explicado o 
processo de consciencialização do observador deste fenómeno e 
deste modo de apropriação ou utilização do espaço, indissociáveis 
da sociologia particular que permite, sequer, esta interpretação.

*

De um ponto de partida descomprometido, nada faz prever 
a intensidade com que se vive uma data comemorativa  tão co-
mercializada como o 14 de Fevereiro, no México referido como o 
Dia do Amor e da Amizade, em Portugal, de Dia dos Namorados, 
e mundialmente conhecido como Dia de S. Valentim, apesar de 
não existir oficialmente como feriado religioso. É uma das cele-
brações com uma iconografia mais forte a um nível mundial, e por 
isso também uma das datas mais capitalizáveis. Por esse motivo, 
poderia também ser uma dos mais vazias. Não obstante, é já uma 
celebração do triunfo do marketing acima da verdadeira vivência 
quotidiana. Esta poderia ser a impressão que um português teria, já 
que em Portugal, associada à ideia comum de como se proclama o 
amor, este dia não parece exercer uma influência tremenda no vida 
urbana e pública.  

Desta forma, não passará despercebido que a Calle de Medi-
cina se encha de balões e de vendedores ambulantes de pequenos 

O Amor em Copilco
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Quem vai sozinho. (de manhã)
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

A passagem constante de individuos que 
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blica que abarca não só o enamorado, mas tam-
bém quem é testemunha do percurso físico ou 

espiritual deste personagem.
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Quem volta acompanhado. (à tarde)
Rua de Filosofia e Letras.

Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

Os solitários matutinos vêm já acompanhados 
pelos respectivos pares, recentes ou antigos, 
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é amar e ser amado.
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objectos de índole variada mas cuja temática comum é a do Dia de 
S. Valentim: Ursos de peluche, caixas de bombons, postais, cane-
cas, flores, Cupidos, e todo o tipo de objectos em forma de coração. 
Se por um lado é fácil reconhecer uma oportunidade de negócio, é 
também importante referir que, irreversivelmente, existe demanda 
por este tipo de produtos, até mais do que seria espectável à parti-
da. Associado a este tipo de mercadoria tão sazonal, estará natural-
mente associado uma expressão ainda mais abstracta do comércio 
informal, que é a do comerciante ambulante com um posto físi-
co mínimo ou não existente, carregando consigo a maior parte da 
mercadoria que comercializa. 

A Calle de Filosofia y Letras irá, ao longo do dia, ser palco 
destas diferentes dinâmicas (comerciais, sociais e da intimidade) 
que, em sobreposição, compõem o Dia do Amor neste espaço. 
Ao início da manhã, os movimentos pedonais, que são predomi-
nantemente no sentido da Universidade com origem no Metro, 
expressam maioritariamente utilizadores solitários, que carregam 
consigo algum objecto referente à temática do Amor, use-se como 
exemplo o mais icónico: flores. A passagem constante de indivíduos 
que carregam estas flores, cria uma expectativa pública que abarca 
não só o enamorado, mas também quem é testemunho do percurso 
físico ou espiritual deste personagem. É notável, desta forma, um 
aspecto comunicativo do amor, que poderá ter interesse ao parti-
cularizar o amor em Copilco. Esta comunicabilidade é a do amor 
que quer ser expresso publicamente, que se valida por isso, e que 
irá de encontro à definição de amor de Pausânias no Banquete de 
Platão93, posteriormente destituída por Sócrates. 

Com a inversão do fluxo pedonal, que à tarde se passa a diri-
gir na direcção do Metro, como quem regressa a casa, os solitários 
matutinos vêm já acompanhados pelos respectivos pares, recentes ou 

93 Platão; Apologia de Sócrates e Banquete; Edições 70; Oeiras; 2010; p.143
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antigos, numa manifestação final e plena do prestígio que é amar 
e ser amado. Não se fala, contudo, de Amor ainda, senão de ro-
mance, ou erotismo, se o objectivo for aprofundar as dicotomias 
da intimidade. 

Este desfile alegre que parece dar ainda mais sentido à vida 
que se sente ordinariamente nesta rua de Copilco, não deixa de ser 
o culminar de uma espera.94 Este momento, como o de qualquer 
celebração no México, pode ser visto como uma permissão para 
a liberdade, e o Dia do Amor não será diferente. Esta expressão 
pública, este assumir da verdade interior numa concretização exte-
riorizada terá tanto impacto que quase se pode dizer que desenvol-
ve um novo tipo de economia paralela, a dos sentimentos95. Uma 
vez que qualquer mercadoria se submete à lógica do valor que está 
associada à da procura, existe uma flutuação desse mesmo valor, 
tão derivada da especulação. Se, por um lado, um investimento tão 
grande por parte dos enamorados poderia ter como objectivo um 
outcome sólido, ou minimamente estável, não é de todo surpreen-
dente que, contemporaneamente96, tamanho espalhafato resulte em 

94 “Gracias a las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus 
semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia religiosa o politica. 
Y es significativo que un pais tan triste como el nuestro tenga tantas e tan alegres 
fiestas. Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entumíasmo con que todos par-
ticipamos, parecen revelar que, sin ellas, estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea 
momentaneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias 
inflamables que guardamos en nuestro interior. (…) La fiesta mexicana no es 
nada más que un regreso a un estado original de indiferenciacion y libertad; el 
mexicano no intenta regresar, sino salir de sí mismo, sobrepasarse.” 

Paz, Octavio; El Labirinto de la Soledad; Colección Popular: Fondo de 
Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984 p.47 
95 As agonias actuais do homo sexualis são as mesmas do homo con-
sumens. (…)” 

Bauman, Zygmunt; Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos Laços Hu-
manos; Relógio d’água editores; Lisboa; 2006; p.70 e 71
96 Bauman disserta sobre a influência dos media na definição de uma 
mordernidade líquida, progressivamente mais frágil: Id.; “Capitulo 2 - Dentro e 
fora da caixa de ferramentas da sociabilidade”; p.59.
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O Desfile.
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018
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nada mais do que algo líquido, ou em vias de solvência. 
Com efeito, no dia seguinte, não era ainda de tarde quando 

começaram a chegar os casais - recentes ou antigos - à rua secun-
dária de Medicina. Apesar de uma relativa rotatividade, a rua man-
teve-se ocupada o resto do dia com estes casais que se apoderavam 
deste espaço para discutir, e aparentemente, até interromper a dita 
relação. A rua secundária de Medicina tornou-se o palco para estes 
protagonistas do desmorono da intimidade em via pública. Porque 
se existe prestígio na celebração do amor, dificilmente não o haverá 
no sofrimento romântico. A sacralização da figura do/da mártir é 
comum à maioria das religiões, e naturalmente, num país que jus-
tifica a sua fundação por um catolicismo tardio e já racionalizado, 
a imagem da virgem desconsolada ou da amante fiel esperançosa é 
altamente virtuosa e iconizada, muitas vezes até em dissociação da 
própria imagem da mulher. 

De certa forma, é possível ler algumas dinâmicas dentro des-
tes casais e na forma como ocupavam a rua secundária de Medi-
cina. A maioria caía nos extremos gráficos e novelescos das dis-
cussões, com lágrimas e esperneios - a ocasional bofetada. Mas 
era o que acontecia depois destas interacções que parecia ser mais 
cáustico. Por vezes havia lugar para reconciliações, mas era mais 
comum um certo afastamento físico de ambas as partes.  Muitas 
vezes, enquanto a rapariga continuava a expressar a sua frustração, 
era comum que os rapazes, quer num acto de insensibilidade ou de 
falta de opção, se dirigissem no sentido do cruzamento com a rua 
principal de Filosfia e Letras, e se sentassem junto a um posto de 
tacos que aí escolhera sediar-se. Seria demasiado arriscado dizer 
que existe uma correlação entre estes factos, mas no mínimo é pos-
sível afirmar que estes jovens marcavam uma presença relevante 
nesta esquina que, de resto, não atraía mais ninguém, se não os que 
esperavam que os seus pares recuperassem da exaltação. 
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Estes padrões de acção perpetuaram-se durante o dia seguin-
te ao de S. Valentim e ainda que com menos intensidade, no outro 
dia a seguir, e assim sucessivamente, até regressar a uma norma-
lidade relativa. Normalidade relativa, porque se tornou claro que 
esta apropriação da secundária Calle de Medicina por parte dos ca-
sais para discussões e interromper relações não era ocasional, mas 
sim contínua. Não é, contudo, habitual associar-se espaços públi-
cos a este tipo de actividades, ou não de forma normativa, e isso 
é o suficiente para despertar interesse para  a complexidade que é 
possível extrair de uma observação simples mas atenta do espaço 
público, em última instância definido pela acção e utilização das 
pessoas que o frequentam. 

Quando Zygmunt Bauman se refere a uma praça em Ingla-
terra 97 como um “túmulo dos relacionamentos humanos”, porque 
esse espaço é consecutivamente utilizado para pôr termo a relações 
interpessoais, independentemente da génese da relação, esta de-
signação não pode deixar de estar em consonância com a função 
efectiva desta rua secundária de Medicina, que à primeira vista é 
desprezável no conjunto urbanizado da Cidade do México. 

Tendo como objecto esta situação particular, neste espaço até 
bastante vulgar, podem ser colocadas questões a dois níveis. O pri-
meiro, mais físico, e que se prende com a relação que possa existir 
entre esta apropriação e a situação geográfica e urbana desta acção; 
e o segundo, o que é que sociologicamente motiva esta apropriação, 
ou, ainda mais especulativamente, o que é que esta poderá mani-
festar, se, como afirma Benjamin, a Linguagem procura comunicar 
o não-comunicável. 

Como resposta à relação que existe entre o percurso e a es-
colha deste lugar em particular, terá sentido analisar o Mapa 1 que 

97 “(…) “Albert Square”, ou simplesmente “a praça”, deve ser vista como 
um túmulo dos relacionamentos humanos.” Id.; p.43: 

O Amor em Copilco
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Mapa 1
Esquema de Copilco Universidad com indicação dos percursos que 
unem o Metro Copilco à UNAM

Neste mapa esquemático en-
contram-se representados os percur-
sos de maior afluência que os utentes 
da UNAM utilizam para se deslocar 
em o Metro e a universidade. As dif-
erentes cores ao longo do percurso 
procuram reresentam o maior nume-
ro de utentes. Sendo que o percurso 

que se inicia no metro se vai ramif-
icando ao largo da Calle de Filosofia 
y Letras, assiste-se a uma progressiva 
diminuição da densidade de utentes 
ao longos dos percursos à medida 
que se aproximam da universidade. A 
densidade de estabelecimentos comer-
ciais formais e de postos informais 

Legenda:

Densidade do fluxo pedonal, 
do mais ligeiro ao mais intenso

Calle de Medicina
(desvio onde os pares 
românticos se detêm)
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Fotografia aérea de Copilco-Universidad

está directamente relacionada com a 
densidade de utentes aqui represen-
tada. Com efeito, a grande maioria 
dos estabelecimentos encontra-se ao 
longo dos troços vermelhos. A unica 
excepção será o pequeno troço verde 
que é, na realidade, uma pequena 
galeria comercial, maioritariamente 

preenchida com estabelecimentos de 
restauração, e que é utilizada com um 
propósito de consumo e não de pas-
sagem. 

Área construída
Área livre privada
Área pedonal 
(passeios e reservado a peões)
Estrada 
(tradicionalmente desginada)
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ilustra de que forma é possível afirmar que este espaço é o derra-
deiro desvio para a intimidade. Ao mesmo tempo, também é ne-
cessário constatar que seria espectável um maior afastamento por 
parte destes casais que, em princípio buscariam uma maior priva-
cidade, e que conduzirá de volta à questão da exposição pública do 
amor e da intimidade. 

O Mapa1 analisa os diferentes acessos à UNAM, bem como 
as rotas de maior afluência que demonstram o percurso mais in-
tuitivo, postos em relação com as rotas alternativas, nalgumas das 
quais, como se relatou, por vezes se conforma algum tipo de espaço 
para a intimidade. Este mapa torna clara a relação de charneira que 
se estabelece entre a rua secundária de medicina, e a rota principal 
do movimento pedonal, e que irá definir esta rua como a última 
alternativa na procura por um espaço que permita algum tipo de 
estancamento sem interrupções, no sentido de quem se dirige para 
a praceta do Metro Copilco. 

Relativamente a um aprofundamento das definições ontoló-
gicas que permitem que este fenómeno se suceda, é necessário dei-
xar estabelecido que o interesse nesta situação, é compreender que 
existe um cenário que impele estes casais para uma privacidade, 
que os próprios buscam. Esta privacidade é falsa, porque a verda-
deira, longe da presença do olhar alheio, seria facilmente acessível 
a uma distância escassa, sendo que o simples percorrer desta rua 
levaria a uma segunda rua mais protegida e privada ou a um pe-
queno parque, que garantiriam um isolamento total. É possível es-
pecular que a privacidade que buscam, ainda que não de uma for-
ma consciente, não seja mais do que um afastamento da multidão 
que, ainda assim, não prescinde da sua presença. A Rua secundária 
de Medicina é um palco para o desmoronamento da intimidade, mas 
é-o apenas porque a Rua Principal garante um fluxo constante de 
espectadores. O contacto não é demasiado invasivo, porque este fluxo 



207

não se estanca.98

É possível considerar que esta relação sinuosa entre meio pri-
vado e meio público, entre esconderijo e pódio, é a todos os níveis 
automática. E, sem generalizar, é possível afirmar que este movi-
mento é inato aos vários casais que escolhem este lugar para, pu-
blicamente, tratarem da intimidade. Qual o objectivo de se expor 
desta forma? Assumindo que não será consciente, não será difícil 
inferir que pode ser motivado pela forma com estão definidos os 
conceitos de intimidade, de exposição, e de Amor. Porque se a in-
timidade não se vir ameaçada pela exposição pública, não haverá 
razão para procurar um espaço mais escondido. Se a intimidade 
propuser à partida uma certa parte de validação externa, esta não 
necessita de isolamento. A dicotomia entre o interior e o exterior 
é explorada por Octavio Paz como forma de definição do próprio 
mexicano, que, afirma, age conforme padrões de comportamento 
importados cultural ou moralmente, e que aguarda por ocasiões 
particulares para expressar o seu verdadeiro âmago. 

A etimologia da palavra Intimidade 99refere uma caracterís-
tica espacial: o interior ou, como condição, a interioridade. Talvez 
por isso seja lógico referir este espaço como o palco para o desmo-
ronamento da intimidade. A intimidade que, aqui em Copilco, per-
de os muros que a separam da exposição e do exterior, e que aqui 
se revela publicamente. A manifestação desta não será necessaria-
mente a perda da intimidade, se os amantes afectos escolherem 
partilhá-la, ou, indo ainda mais longe mas em consonância com a 
modernidade líquida que vive da expressão pública dos aconteci-

98 Existe uma curiosidade acerca do outro, por revelar no observador. 
Andy Warhol utiliza como objectos de representação acidentes de Carros e Ca-
deiras Electricas como imagens que satisfazem o desejo mórbido de consumo do 
observador. Desta forma se contactam, na sua obra, estes temas às celebridades e 
produtos comerciais: são objectos de curiosidade e de consumo.
99 “intĭmus: I.adj. sup. [in-ter; cf. interior], inmost, innermost, most se-
cret, most profound, most intimate (class.).”
 fonte: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:tex-
t:1999.04.0059:entry=intimus

O Amor em Copilco
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Para um palco, uma plateia.
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018



209

A Rua secundária de Medicina é um palco para o desmoronamento 
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mentos, se a intimidade se vir mais conformada e validada por esta 
mesma exposição pública. 

Antes de ser referido o Amor como conceito nuclear, é pos-
sível invocar os meios de acção que rodeiam o domínio romântico, 
e que no fundo constituirão os códigos comportamentais de um 
individuo na sociedade que o rodeia, no domínio amoroso . Não 
parece fazer justiça afirmar que o objectivo final seja uma validação 
perante a sociedade, principalmente quando todo o desenrolar da 
acção é decorrente de impulsos biológicos em primeiro lugar, e ra-
cionais, por último. Contudo, quando todo o investimento falha há 
a hipótese de salvaguardar algo (perante a comunidade que valida 
o ente), quer seja a misericórdia pelo abandonado, ou a nobreza da 
honestidade irreversível.

Para compreender de que forma o conceito de amor se parti-
culariza no México, terá sentido analisar o que é escrito acerca des-
te tema pelos próprios mexicanos. A titulo de coerência, tendo em 
conta que a perspectiva mexicana da sociologia foi definida através 
de Octavio Paz, a definição de Amor será também exposta através 
das suas palavras. La Llama doble (1993) foi uma das últimas obras 
que escreveu, e que é, oportunamente, uma dissertação acerca do 
amor, da sua origem cultural e da sua definição contemporânea.

Octavio Paz afirma que os apaixonados buscam uma valida-
ção mútua, no sentido de confessar a vassalagem e subordinação 
que se têm um ao outro. “El reconocimiento aspira a la reciproci-
dad pero independiente de ella”.100 Esta independência  é o salto de 
fé que faz com que estas interacções colapsem. Em Copilco, a asso-
ciação destas relações quebradiças a um desmoronamento público 
constante (e fenomenologicamente social por isso), faz questionar 
as motivações de expressar esta fragilidade neste espaço. Tendo em 

100 Paz, Octavio; La llama doble; Seix Barral Editorial Planeta; 8ª edição; 
Barcelona; 2014; p.125
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consideração os impulsos heterogéneos que já foram apresentados 
anteriormente, fará sentido tentar ilustrar que o amor ideológico, 
também ele em princípio heterogéneo, é que parece estar aqui a ser 
trazido ao olhar público.

Se esta lógica de sujeição de comportamentos associados 
ao Amor a idealizações heterogéneas ocidentais se aplicar, torna-
-se clara uma abordagem tradicionalista e conservadora, que, pela 
frugalidade dos tempos modernos e líquidos que Bauman defende, 
não terá modo de se conservar integralmente, contribuindo para 
uma espiral de consumo romântico, na qual nunca os códigos fo-
ram tão explícitos e conscientes (pelas redes sociais e media em 
geral), nem o compromisso que estes exigem foi tão solúvel. 

Tendo como premissa que o modo de proceder relativamen-
te ao romance se rege por padrões externos, o qual é observável na 
quantidade de casais que, em Copilco, afirmam a sua relação com 
base em códigos estereotipados como os do dia de S. Valentim, 
através da oferta de flores e chocolates, é também possível afirmar 
que este modo de proceder se baseia numa idealização que, inva-
riavelmente, será conformada pelo confronto de várias ideias: a do 
cortejo, do “cavalheirismo” e a do consumo. 

Com efeito, Octavio Paz assume que a fundação da defini-
ção contemporânea de Amor terá base no “amor cortês” do século 
XII.101 Apesar de sucessivas e radicais transformações sociais até à 
contemporaneidade, o “amor cortês” veio preencher uma lacuna 
relativamente à formulação normativa dos modos de actuar102 que, 

101 “En el siglo XII, en Francia, aparece al fin el amor, no ya como un delir-
io individual, una excepción ou un extravío, sino como un ideal de vida superior. 
La aparición del “amor cortés” tiene algo de milagroso pues no fue la conse-
cuencia de una prédica religiosa ni de una doctrina filosófica. (…) Los poetas 
inventaron al “amor cortés.”Id.; p.77.
102 “La Antigüedad grecorromana conoció al amor, casi siempre como pa-
sión dolorosa y, no obstante, digna de ser vivida y en sí misma deseable. (…) 
El mito del andrógeno es una realidad psicológica: todos, hombres y mujeres, 

O Amor em Copilco
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regra geral, se tem vindo a manter, e terá deixado estabelecido não 
só o valor que o amor tem na sociedade e no homem em si, de um 
ponto de vista ascético, mas terá também postulado o conjunto de 
códigos de acção relativamente ao amor, e, acima de tudo, ao amor 
correcto, numa criação ideológica do que é espectável, e do que é 
ou não manifestação do amor.103

O que torna esta contrução mais perigosa, de um ponto de 
vista da transposição para a realidade, é a sua idealização por parte 
dos seus criadores104, ainda que, naturalmente estas ideias partam 
das crenças e das formas de actuar da época. Ao passo que as for-
mulações platónicas de amor afirmam o que amar, o “amor cortês” 
virá afirmar como amar, procurando, em semelhança a Platão, uma 
elevação do espírito como intuito final. Reflexo de um contexto 
medieval, o amor cortês será apologista de uma liberdade sexual 
que irá contrastar com a restrição católica, mas que estará em con-
sonância com a progressiva libertação dos poderes monárquicos 
da Igreja, e cuja emancipação será um dos principais factores na 
formulação de um cultura cortesã. Desta forma, o “amor cortês” 
via o matrimónio como um acordo opressivo que não representava 
o amor, sacralizando o amor extra-conjugal que resistia à adversi-
dade da imposição divina do matrimónio medieval. 105

Nesta visão, o amor torna-se algo a concretizar, e ao sucum-
bir a este chamamento, os amantes elevavam-se mutuamente. O 
buscamos nuestra mitad perdida. Pero el mundo antiguo careció de una doc-
trina del amor, un conjunto de ideas, prácticas y conductas encarnadas en una 
colectividad y compartida por ella.” Id.; p.77.
103 “No hay que olvidar que el ritual de “amor cortés” era una ficción poéti-
ca, una regla de conducta y una idealización de la realidad social.”  Id.; p.89.
104 “En menos de dos siglos estos poetas crearon un código de amor, to-
davia vigente en muchos de sus aspectos, y nos legaron las formas básicas de la 
lírica en Occidente.” Id.; p.78.
105 “Para los adeptos del “amor cortés”, el matrimonio era un yugo injusto 
que esclavizaba a la mujer, mientras que el amor afuera del matrimonio era sa-
grado y confería a los amantes una dignidad espiritual.” Id.; p.94.
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objectivo da sexualidade deixa de ser a reprodução, para passar a 
ser o amor, pela via do erotismo. 106 Este câmbio representa que os 
amantes passam a assumir um papel antropocêntrico no amor, e 
deixa de existir uma razão maior deslocada dos próprios entes, fo-
cada na perpetuação do Belo ou do Sagrado através da reprodução.

Desta forma, consolidou-se o erotismo como uma comu-
nhão, e o amor como uma dinâmica interpessoal, que valoriza os 
dois membros, em prol da união. Com base nisto, Paz afirma que 
ao longo dos séculos a essência desta definição se manteve estan-
que e que essa essência é resumível em cinco dicotomias antitéticas 
das quais depende, ou definem, o amor: atracção/escolha; liberda-
de/submissão; fidelidade/traição; alma/corpo.107

A questão da alma e do corpo dos amantes parece atar todas 
as outras. É simultaneamente o meio e a motivação. O objecto que 
sente a emoção e o que a recebe. É onde a sexualidade e o amor se 
fundem. Apesar de distinguidos, não é necessário que seja distin-
tos. O amante não pode ver distinção nos dois, porque uma pes-
soa108 é a união dos dois. “El amante ama al cuerpo como si fuese 
alma y al alma como si fuese cuerpo.”109 Inclusivamente, se afirmar 

106 “El “amor cortés” no sólo era indiferente a esta finalidad sino que sus 
ritos exaltaban un placer físico ostensiblemente desviado de la reproducción.” 
Id.; p.94.

107 “Ninguno de estos cambios ha alterado, en su esencia, el arquetipo crea-
do en el siglo XII. (…) Algunas ideas y convenciones han desaparecido, como 
la de ser casada la dama y pertenecer a la nobleza o la de ser de sexo distinto 
los enamorados. El resto permanece, ese conjunto de condiciones y cualidades 
antitéticas que distinguen al amor de las otras pasiones: atracción/elección , lib-
ertad/sumisión, fidelidad/traición, alma/cuerpo. Así, lo verdaderamente asom-
broso es la continuidad de nuestra idea de amor, no sus cambios y variaciones.” 
Id.; p.104.
108 “La palabra persona es de origen etrusco y designaba en Roma a la 
máscara del actor teatral. Qué hay detrás de la máscara, qué es aquello que ani-
ma al personaje? El espíritu humano, el alma o ánima.” Id.; p.130.
109 Id.; p.131

O Amor em Copilco
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que a sexualidade diz respeito ao Corpo, e o erotismo à Alma, o 
amor será resultado da sobreposição das duas. Com efeito, o amor 
vive do erotismo, que vive da sexualidade, contudo, o oposto não 
se verifica. 

“La sexualidad es animal; el erotismo es humano. Es 
un fenomeno que se manifiesta dentro de una sociedad y 
que consiste, esencialmente, en desviar o cambiar el impulso 
sexual reproductor y transformado en una representación. 
El amor, a su vez, también es ceremonia y representación 
pero es algo más: una purificación, como decían los pro-
venzales, que transforma al sujeto y al objecto del encuentro 
erótico en personas únicas. El amor es lá metáfora final de la 
sexualidad. Su piedra de fundación es la libertad: el misterio 
de la persona.” 110

Em suma, é possível resumir o amor cortês de Paz a três as-
pectos, cada uma dele encerrando em si a devida complexidade: a 
exclusividade, que é o amor por uma pessoa apenas; a atracção, que 
é fatalidade livremente assumida; e a pessoa, que é alma e corpo.111

Esta definição é descritiva dos processos e consequências que 
se observam na consolidação do amor, e têm em comum a mo-
tivação ascética com a visão platónica. Mas o que se observa em 
Copilco é uma espécie de laboratório que funciona com base na 
tentativa e erro - e erro, e erro.  Esta realidade põe em evidência que 
este amor que se procura é em nada incondicional, insolúvel ou ex-
clusivo. Não será, por isso amor. Mas o sofrimento que estes casais 
demonstram remete-nos para esse conceito. O amor parece fun-
cionar antes como um pretexto. Dominar os códigos sociais relati-

110 Id.; p.107
111 Id.; p.132
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vos ao amor, assegura uma presença confortável nestes meandros.

*

A definição ontológica de uma época afecta profundamente 
a forma como o amor é encarado, bem como a posição do homem 
e da mulher em sociedade, e das relações interpessoais. A defini-
ção contemporânea do Homem procura conceber o ser como uma 
máquina, já longe das distinções alma/corpo, sagrado/profano an-
tigas. Cada vez mais sujeito ao descartável e ao efémero ou tempo-
rário, a modernidade conformou-se de forma a simular a experiên-
cia de forma imediata.  A “experiência amorosa”112 contemporânea 
será uma representação da visão que existe acerca dos entes, e do 
seu lugar na sociedade. A progressiva limitação dos parâmetros do 
amor, socialmente construídos, é auto-infligida e, na transposição 
para o quotidiano, advêm da leitura que uma sociedade faz  dessa 
representação. 

“La situación del amor en nuestro tiempo revela 
cómo la dialéctica de la soledad, en su mas profunda mani-
festación, tiende a frustrarse por obra de la misma sociedad. 
Nuestra vida social niega casi siempre la posibilidad de au-
tentica comunión erótica.” 113

112 Definição de Experiencia amorosa de Bauman: “A promessa de apren-
der a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente 
que seja verdadeira) de construir a “experiencia amorosa” à semelhança de out-
ras mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo todas essas características 
e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço.” 
Bauman, Zygmunt; Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos Laços Humanos; Reló-
gio d’água editores; Lisboa; 2006; p.24
113 Paz, Octavio; La llama doble; Seix Barral Editorial Planeta; 8ª edição; 
Barcelona; 2014 p.182

O Amor em Copilco
Amor



216
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Os códigos de acção que envolvem o amor são, como afirma 
Paz, cerimoniais. E a sujeição a estes códigos, longe de serem bio-
lógicos como os que se observam na natureza, manifesta o papel do 
amor e da sexualidade numa cultura. E se anteriormente a sexua-
lidade era vista como uma função reprodutiva ou forma de honrar 
o amor, contemporaneamente, o amor parece ser uma forma de 
honrar a sexualidade.

Em Copilco, tanto no amor como no construído, o que é dito 
e explicitado parecem expressar realidades diferentes, uma perse-
guindo a outra. A arquitectura revela uma inspiração heterogénea 
que se manifesta formalmente, mas cuja apropriação funcional 
trará ao de cima uma essência (ou um comportamento inato) que 
exige uma utilização diferente da planeada. Da mesma forma, o 
amor em Copilco persegue uma idealização do “amor cortês”, que, 
parecendo não estar em concordância com o âmago do impulso 
amoroso, resulta numa construção romântica fragilizada pela “im-
possibilidade de verdadeira comunhão”. Em qualquer uma delas, o 
que se assiste é a uma limitação social auto-infligida que é perpe-
tuada pela introdução errónea da ideia de que a verdade e o cor-
recto pertence a uma perspectiva ocidental, e que deve, por isso ser 
conseguido. Independentemente da validade das definições oci-
dentais de amor e de morfologia arquitectónica, o essencial é abrir 
a discussão a esta mesma validade, e considerar a legitimidade 
destas visões relativamente a territórios e realidades socioculturais 
particulares, ao invés da universalidade com que estes conceitos 
têm vindo a ser aplicados desde a época colonial.

A interacção social é uma parte determinante da produção 
humana, e é um dos motores que propulsa a realidade a um ní-
vel executivo.114 Uma comunicação que é verdadeira à essência de 

114 “El lenguaje, desnudo de sus significaciones intelectuales, deja de ser 
un conjunto de signos e vuelve a ser un delicado organismo de imantación mági-

O Amor em Copilco
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quem a comunica, e não à heterogénea, poderia resultar numa rea-
lidade bastante diferente. Um quotidiano em que a morfologia do 
construído seria derivada do uso alternativo que Copilco apresen-
ta, com uma maior fluidez do percurso e das interacções entre as 
diferentes interacções. Um quotidiano em que a rua secundária de 
Medicina não teria de ser um cemitério para as relações huma-
nas, porque o amor não teria de ser visto como uma imposição 
que obedece a códigos de actuação que parecem entrar em conflito 
com o verdadeiro amâgo destas interacções e que tornam a passa-
gem por esta rua tão dolorosa. 

“La concepción romántica del amor, que implica ru-
tura y catástrofe, es la unica que conocemos porque todo en 
la sociedad impide que el amor sea libre elección”115

O constrangimento que se observa em Copilco relativamen-
te ao amor, é o mesmo da produção arquitectónica e urbana. Não 
existe uma correspondência directa entre a linguagem e o que esta 
deveria significar. A frequência com que o amor se dissolve na Cal-
le de Medicina, é a mesma com que a estrada da Calle de Filosofia 
Y Letras é usada como mercado, sala de estar e corredor, canteiro 
e banco para sentar, estacionamento, via pedonal e, à vez, automo-
tora. A relação amorosa de Copilco não exige um compromisso 
sólido, e as ruas de Copilco não se comprometem com a sua mor-
fologia. 

No final, é a falta de compromisso para com a morfologia 

ca. No hay distancia entre el nombre y la cosa y pronunciar una palabra es poner 
en movimiento a la realidade que designa.” Id.; p.182.
115 Id.; p.178
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normativa da emoção e da produção que expressa a verdadeira es-
sência-de-linguagem mexicana.
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Artaud, Antonin; Para acabar de vez com o juízo 
de Deus e outros textos finais (1946-1948); 
tradução de Pedro Eiras; FLOP; 2019; p.38
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De uma premeditação de não-ser,
de uma criminosa incitação a poder-ser
e do acaso que a fornicava,
a realidade nasceu.”

“
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O Amor em Copilco é um objecto fenomenológico. Como 
tal, o questionamento não se congestiona na veracidade destes 
eventos, e, tendo-os como objecto noemático1, aceita a sua existên-
cia como parte da experiência do observador e autor desta disser-
tação. 

A perspectiva fenomenológica torna-se auto-suficiente 
quando pressupõe como fonte de conhecimento a própria expe-
riência. Num gesto de abstenção, o observador deve retirar a sua 
presença da equação, e reconhecer o objecto como autónomo e 
auto-justificado. Para Merlau-Ponty, a fenomenologia “Trata-se de 
descrever, não de explicar nem de analisar.”2 A simples descrição de 
uma experiência confere-lhe significado e reconhece-lhe a existên-
cia: coisifica-a. E sempre se regressa ao impulso denominador que 
Walter Benjamin associa à criação.

Copilco é visto como um objecto complexo que se compõe 
de morfologias e funcionamentos - formas, tempos, acções e emo-
ções. É-lhe dada a distinção de ser particular, apesar de poder não 
ser um caso único no mundo, relativamente a essas mesmas parti-
cularidades. Com esta leitura, não se procura revelar uma verdade 
transcendental. Pelo contrário, a experiência conforma e constitui 
essa verdade e transcendência. “Portanto, não é preciso perguntar-
-se se nós percebemos verdadeiramente o mundo, é preciso dizer, 
ao contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos.”3

1 Descrito inicalmente por Edmund Husserl (1859-1938). Para a Feno-
menologia, um noema é um objecto intencional, alvo de experiência e reflexão. 
O processo de desconstrução das estruturas que compõem os actos (os tais ob-
jectos) designa-se noesis. Sobre a definição e enunciação original de fenomeno-
logia: Husserl, Edmund; A crise das ciências europeias e fenomenologia transcen-
tal : uma introduçao à filosofia fenomenológica; Universidade de Lisboa - centro 
de filosofia; 2008
2 Merleau-Ponty, Maurice; Fenomenologia da Percepção; Martins Fontes; 
2ªedição; São Paulo; 1999; p3
3 Id.; p.13
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Contudo, para formalizar a ausência da subjectividade é ne-
cessário assumir como limitativa a presença de uma construção 
perceptiva prévia, que é a ocidental.4 Uma vez que o objectivo desta 
dissertação é deixar representada a perspectiva mexicana, é neces-
sário reconhecer  que esta apenas se torna visível em detrimento 
da ocidental, dada a proximidade da sua formulação colonial. A 
simples descrição física deste ambiente não seria suficiente para 
revelar a sua essência e transcendência, porque é constituído pela 
construção histórica e sociológica que aportam a este momento ur-
bano. 

*

A evidência de que toda a acção humana é moldada por 
um contínuo sociológico é a chave para assumir o controlo que 
o Homem tem para modelar o mundo que o rodeia, e acima de 
tudo, o futuro.  Poucas áreas têm o poder de esculpir a realidade 
e o quotidiano de forma tão directa e activa como a Arquitectura. 
No entanto, parece que a maior parte do produzido arquitectónico 
deriva do balanço que o construído anterior perpetua, sem gran-
des questionamentos. Os problemas mais urgentes da arquitectura 
estão a ser ignorados, precisamente porque não se encontram den-
tro da circunscrição ocidental ou do capital centralizado. É urgente 
que a globalidade deixe de ser um conceito associado ao capital e 
à informação, e que passe a ser, antes de qualquer outra coisa, um 
conceito humanitarista. É urgente que a diferença deixe de consti-
tuir um estigma e passe a ser ordinário. É urgente que a norma seja 
a multiplicidade. 

4 A reflexão não se retira do mundo em direcção à unidade da conscien-
cia enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para ver brotar as trans-
cendencias, ela distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo porque o 
revela como estranho e paradoxal.” Id.; p.10
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No que toca ao arquitecto, encarar a riqueza do espectro das 
produções e actividades humanas parece ser a via para criar espa-
ços mais conectados ao contexto social e ambiental em que inter-
vêm. 

Esta dissertação procura demonstrar os processos de des-
construção, e até de redução fenomenológica, a que um observador 
pode submeter o aprendizado. Ao compreender o que origina cer-
tos comportamentos ou morfologias, parece tornar-se irrelevante 
a opinião ou julgamento preliminares. O arquitecto deve eman-
cipar-se do ego e tornar-se fiel ao habitante, já que até a própria 
cidade parece ter-se tornado num ente autónomo com intenções e 
preceitos próprios, que podem inclusivamente desfavorecer quem 
a habita. 

A Cidade do México precisa de reavaliar a hierarquia dos 
seus espaços de forma tão premente como as suas hierarquias so-
ciais: nivelá-los ao valor da igualdade. Reconhecer a vitalidade dos 
espaços comuns mexicanos será primordial na valorização do ha-
bitante comum. Uma morfologia inclusiva e potenciadora da ac-
tividade tem correspondência na sua apropriação quotidiana. Se 
apesar de um formulação repressora a actividade urbana consegue 
revelar-se presente e frutífera, o que seria de esperar de uma forma 
que expressasse a mexicanidade?

*

A Cidade do México, enquanto objecto sujeito a descrição, 
define-se pelos elementos de uma narrativa: Tempo, Espaço, Perso-
nagens, Enredo. Talvez a cidade seja o próprio narrador. Um nar-
rador cada vez mais activo. Aliás, qualquer cidade ou urbanização 
se pode submeter a esta extrapolação. O discurso narrativo de uma 
cidade encontra-se cristalizado no significado que a sua forma co-
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munica. Uma estereotomia pode ser tão comunicativa acerca de 
uma sociologia como um diálogo ou uma crença. 

O problema com a essência-de-linguagem mexicana, é o 
da submissão. A sua língua é fruto de uma violência intelectual,  e 
também a linguagem que perseguem na produção arquitectónica 
e urbana não deriva de um desenvolvimento natural ao contexto 
contemporâneo. É o resultado do consecutivo anulamento das suas 
origens e das suas formas primordiais de produção. Da mesma for-
ma que o mexicano utiliza o castelhano como ferramenta para a 
comunicação, utiliza o ocidental para a produção urbana. A sua es-
sência estará apenas presente na nova formulação que a apropria-
ção dá a estes elementos. No discurso, o que muda é o significado 
das palavras. No construído é o uso que torna clara uma interpre-
tação própria. É devido a esta não-correspondência que Paz afirma 
que o México ainda busca uma forma que o expresse.

Esta busca revela-se, porventura, infrutífera quando não co-
loca as questões certas. Quando procura condicionar a sua função, 
em vez de ser determinada por esta. Quando procura utilizar uma 
identidade pré-hispânica ou heterogénica para se definir, em vez 
de construir a sua identidade com base na essência que contem-
poraneamente comunica. O erro é considerar que a identidade na-
cional e urbana existe como uma idealização a priori, a que poucas 
ou excepcionais áreas urbanas se conseguem elevar. Ao procurar 
definir-se pela excepção, e não pela realidade integral, o México 
rejeita a sua essência. Mas todas as áreas urbanas e todas as ex-
pressões produzidas são a essência do México. É nesse conjunto 
que reside a sua transcendência. É tão ascético o passeio perpetua-
mente destruído pelo terramoto como a delicada torre envidraçada 
de Reforma. O mais profundo valor da mexicanidade reside nesta 
dicotomia paradoxal - vive dessa retro-alimentação. 

Assim que o produzido passa a submeter-se à acção, come-
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ça a ser transformado, aproximando-se a uma utilização própria 
que expressa a essência-de-linguagem desta nova forma, legível 
neste impulso transformador. É disto exemplo a aproximação da 
formalidade à informalidade, e vice-versa, que se observa na Calle 
de Filosofia y Letras em Copilco. Num acto de desafio à normati-
vidade urbana, este espaço vê-se recaracterizado pela actividade 
intersubjectiva que faz deste espaço o que é, e da qual depende o 
que poderá ser.

Ao explorar a significação de uma emoção para uma cultura, 
reduz-se a acção motivada por esta à sua essência. Localizando-a 
no seu espaço de acção, reveste-se a emoção de contexto e de ex-
pressão física. A utilização da Calle de Medicina, túmulo das rela-
ções humanas, é reveladora da leitura urbana dos próprios tran-
seuntes e da relação que estabelecem entre si, com a intimidade e 
com o espaço público. O que a acção comunica é, por vezes, tam-
bém o que a explica.

O Amor em Copilco poderia ser uma metáfora. Uma metá-
fora para perceber de que forma o comportamento é condicionado 
pelas próprias significações culturais. Demonstra como se proces-
sam formas particulares de actuar no espaço público ou íntimo - 
ou os dois. Particulares porque diferem de uma normatividade que 
modela os códigos ocidentais, e que torna necessário diferenciar 
os dois tipos de espaços: o público e o íntimo. Apenas ao agluti-
nar as duas definições é possível começar a compreender a Calle 
de Medicina.  Talvez um mexicano considerasse desnecessária ou 
redundante essa distinção. O que é que a necessidade de distinguir 
estes dois espaços dirá de nós? 

A reflexão não é finita. É antes um modo de operar perante 
a realidade. A forma como se concebe o outro dirá também algo 
acerca do próprio. A percepção em si deve ser considerada, porque 
é a mais primordial evidência de um para si mesmo, e do outro 
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para si próprio. No final, torna-se cada vez mais dúbio se a cons-
ciência se constrói ou se desconstrói. Fica a vontade de conhecer 
mais, para se poder fazer melhor.



231

O Amor em Copilco
�������	
������
��



232



233

JQQQ!			����X�����	+�+���������

Obras impressas

Ariès, Philippe e Georges Duby; História da vida privada, Vol.5 da 
Primeira Guera Mundial aos nossos dias; Edições Afrontamente; 
Porto; 1991

Artaud, Antonin; Para acabar de vez com o juízo de Deus e outros 
textos finais (1946-1948);  tradução de Pedro Eiras; FLOP; 2019

Bauman, Zygmunt; Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos Laços 
Humanos; Relógio d’água editores; Lisboa; 2006

Benjamin, Walter; Linguagem Tradução Literatura; Assírio e Al-
vim; 1ªedição; Porto; 2015

Calheiros, Francisco Crisóstomo; D.F. Delirante - Narrativas do 
Caos pela Praxis Urbana; FAUP; 2014; Tese de mestrado integrado

Esquível, Laura; Malinche; Edições ASA; 2006

Eliade, Mircea; O sagrado e o profano; Martins Fontes; São Paulo; 
1992;

Gilbert, Alan e Peter M. Ward; Assentamientos populares vs Poder 
del estado; G.Gili; México; 1987

Husserl, Edmund; A crise das ciências europeias e fenomenologia 
transcental : uma introduçao à filosofia fenomenológica; Universi-
dade de Lisboa - centro de filosofia; 2008

Le Corbusier; Toward an Architecture; Frances Lincoln Ltd.; 2008; 



234

Matos Moctezuma, Eduardo; Tenochtitlán; México: Fondo de 
Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia 
de las Américas; 2006;

Martin Marin, Celia; Biblioteca Central: libros, muros y murales: 
50ºaniversário; UNAM; 2006.

Merleau-Ponty, Maurice; Fenomenologia da Percepção; Martins 
Fontes; 2ªedição; São Paulo; 1999

Monteys, Mónica (coord.); Geografia Universal vol.13: América 
Central e Caraíbas; De Agostini; 2005.

Noguez, Xavier; Códices; Secretaria de Cultura; 1ª Edição; Cidade 
do México; 2017

Paz, Octavio; El Labirinto de la Soledad; Colección Popular: Fon-
do de Cultura Economica/México; 13ª edição, 1984

Paz, Octavio; La llama doble; Seix Barral Editorial Planeta; 8ª 
edição; Barcelona; 2014

Platão; Apologia de Sócrates e Banquete; Edições 70; Oeiras; 2010

Romero, José Luis; Latinoamérica: Las ciudades y las ideas; Siglo 
Veintiuno Editores; Argentina; 2001

Rosa, Marcos L.; Handmade urbanism - From community initia-
tives to Participatory Models; Jovis Verlag GmbH; 2013

Seixas Lopes, Diogo; Melancolia e Arquitectura - em Aldo Rossi; 
Orfeu Negro; 1ª Edição; Lisboa, 2016;



235

Stierlin, Henri; Ancient Mexico; colecção Architecture of the World; 
Benedikt Taschen Verlag GmbH;

Soares, Bernardo; Livro do Desassossego;  Assirio e Alvim; 
6ªEdição; Lisboa; 2013;

Sousa Santos, Boaventura de; Para descolonizar Occidente: Mas 
allá del Pensamiento Abismal; Prometeo Libros; 1ªEdição; Buenos 
Aires, 2010

Yampolsky, Mariana; The traditional architecture of Mexico; 
Thames and Hudson; Londres; 1993

Obras em formato digital

Bauman, Zygmunt; Bauman; En el mundo actual todas las ideas 
de felicidad acaban en una tienda, Entrevista por Gonzalo Suarez 
para El Mundo España, em 07/11/2016. [Consult. a 17 de Setem-
bro de 2019] Acedido em «https://www.elmundo.es/papel/lid-
eres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html»

Cortés, Hernán; Cartas y relaciones de Hernán Cortés al emper-
ador Carlos V; Paris : Imprenta Central de los Ferro-Carriles A. 
Chaix y ca.; 1866. [Consult. a 23 de Setembro de 2019] Acedido 
em «https://archive.org/details/cartasyrelacion01cortgoog/page/
n167»

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina; A Saudade Portuguesa; Re-
nascença Portuguesa; 1914. [Consult. a 23 de Setembro de 2019] 
Acedido em «https://archive.org/details/saudadeportugues00vas-
cuoft/page/34» 

O Amor em Copilco
����	����
��������	���
�



236

Quaglia; Elisa Drago e Jimena Torre Rojas; La Idea de una Ciudad 
Universitaria. La materialización de una utopía: Habitar CU 60 
años; UNAM; México; 2014 [Consult. a 26 de Setembro de 2019] 
Acedido em «https://www.academia.edu/13032509/_La_Idea_
de_una_Ciudad_Universitaria._La_materializaci%C3%B3n_
de_una_utop%C3%ADa._Habitar_CU_60_a%C3%B1os_UN-
AM_M%C3%A9xico_2014»

Solis, Patricio e outros; Por mi raza, hablará la desigualdad; Ox-
fam México; 2019. [Consult. a 18 de Agosto de 2019] Acedido em 
«https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20
raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf»  



237

O Amor em Copilco
����	����
��������	���
�



238



239

IX.   Índice de imagens

p.22
Códice de Dresden
1200-1220 d.C.
origem Maya
https://www.wdl.org/pt/
item/11621/ 

p.26
La señorita Heines y una acom-
pañante pasean por el Zócalo 
después de visitar la catedral 
Colecção Turistas
Zócalo, Ciudad de México
Juan Guzmán
1950
http://fotografica.mx/juanguz-
man/foto-jg/jg-cdmx-65/

p.30
Tráfico en la ciudad de México. 
Série fotográfica para la revista 
Time: “Street cars in Mexico City”
Ciudad de México
Juan Guzmán
1950
http://fotografica.mx/fotografias/
sin-titulo-309/

p.34
La Calavera Catrina
Litografia sobre Chapa de Zinco
José Guadalupe Posada
http://indecquetrabajaiii.blogspot.
com/2017/10/

p.38
Danzantes huehues del estado de 
Tlaxcala. 
Avenida Juárez, Ciudad de 
México, 
Juan Guzmán
1946
http://fotografica.mx/fotogra-
fias/6445/

p.42
Inundación de la calle 16 de 
Septiembre. 
Centro Histórico, Ciudad de 
México, 
Juan Guzmán
1946
http://fotografica.mx/fotogra-
fias/6432/

p.46
Comércio Informal nos anos 50
Colónia Guerrero, Ciudad de 
México, 
autoria anónima
https://mxcity.mx/2019/08/nos-
talgia-urbana-historia-de-la-san-
ta-maria-la-redonda-en-la-colo-
nia-guerrero/

p.50
Celindredos 
Ciudad de México, 
Juan Guzmán
1953
http://fotografica.mx/fotografias/
sin-titulo-312/

p.56
Marina traduz a lingua dos mexi-
cas a Cortés
Lienzo de Tlaxcala
sec. XVI
Reprodução tlaxcalense
https://repository.javeriana.edu.
co/bitstream/handle/10554/2845/
RoldanRuedaNatalia2012.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y

p.60
Centro Histórico e Zocalo (praça 
principal, à direita)
Colónia Cuauhtémoc
fonte: google earth



240

p.62
esquema 1 
imagens retiradas de: google earth

p.64
Polanco
Colónia Miguel Hidalgo
Ciudad de México
https://worldarchitecture.org/
articles/cvmcz/bgp_arquitectu-
ra_gives_a_new_face_to_a_com-
mercial_corridor_in_mexico_city.
html

p.66
Tepito
Colonia Cuauhtémoc
https://ciudadanosenred.com.
mx/todo-sobre-la-reubica-
cion-del-tianguis-de-san-
ta-cruz-meyehualco/

p.72
Codice Mendoza
Produção colonial azteca, com 
inscrições em castelhano
1540
https://cadenaser.com/pro-
grama/2019/04/11/ser_histo-
ria/1554973789_382371.html

p.76
Mapa de Temixtitan (Tenochti-
tlán) e do Golfo do México
1524
fonte:  John Carter Brown Library 
Map Collection
https://jcb.lunaimaging.com/
luna/servlet/detail/JCB-
MAPS~1~1~1041~106880006:-
Map-of-Tenochtitl%C3%A1n-
and-the-Gulf-o#

p.80
esquema 2: Ocupação mexica das 
ilhas no lado texcoco
feito pelo autor, com base na 
investigação de Téllez Girón, R.H. 
Barlow, Antonio Caso, Bribiesca 
y Alvarez, e na interpretação de 
Manuel Carrera Stampa
fonte: http://www.mexicomaxico.
org/Tenoch/TenochStampa.htm

p.84
La Gran Tenochtitlán
Mural no Palácio Nacional de 
México
Diego Rivera
1945
fonte:  https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/c/cb/
La_Gran_Tenochtitlán.JPG

p.90
Planta y descripcion de la ymperial 
ciudad de Mexico en la America
Gravura em Madeira
Carlos Lopez del Troncoso
1760
fonte: John Carter Brown Library 
Map Collection
https://jcb.lunaimaging.
com/luna/servlet/detail/
JCMAPS~1~1~1463~ 
100910001:Planta-y-descrip-
cion-de-la-ymperial?sort=nor-
malized_date%2Cfile_name%2C-
source_author%2Csource_ti-
tle&qvq=q:mexico%20
city;sort:normalized_date%2C-
file_name%2Csource_au-
thor%2Csource_title;lc:JCB-
MAPS~1~1&mi=34&trs=50#

p.94
Passeo de la Reforma
Fotografia do autor

p.96
Skyline de Londres
Londres, Inglaterra
fonte: https://reaction.life/lon-
dons-skyscrapers-ugly/
p.98
Casa Azteca (pré-hispânica), 
reconstituição apresentada na 
exposição universal de Paris em 
1869
https://davidhannafordmitchell.
tumblr.com/page/300

p.98
Casa vernacular maya em adobe, 
na zona de Yucatán
Onnis Luque,
 Typologies: Current State of Tra-
ditional Housing in Mexico
https://www.archdaily.
com/900830/mexicos-tradi-
tional-architecture-is-disap-
pearing-this-project-is-seek-
ing-to-keep-it-alive/5b7b6635f-
197cc0b66000391-mexicos-tra-
ditional-architecture-is-disap-
pearing-this-project-is-seeking-
to-keep-it-alive-photo?next_pro-
ject=no

p.99
Tipologia maya com materiais 
contemporâneos
Onnis Luque,
 Typologies: Current State of Tra-
ditional Housing in Mexico
https://www.archdaily.
com/900830/mexicos-tradi-
tional-architecture-is-disap-
pearing-this-project-is-seek-
ing-to-keep-it-alive/5b7c21b7f-
197ccd0fb00004d-mexicos-tra-
ditional-architecture-is-disap-
pearing-this-project-is-seeking-
to-keep-it-alive-photo?next_pro-
ject=no



241

p.99
Tipologia maya com materiais 
contemporâneos
Onnis Luque,
 Typologies: Current State of Tra-
ditional Housing in Mexico
https://archleague.org/article/
mexicos-traditional-housing-dis-
appearing-way-life/

p.100
Um passeio pedonal em Copilco.
fotografia do autor

p.106
Polanco, Ciudad de México
https://www.museosdemexico.
com/fr/musees-mexico/z/polan-
co/1/

p.108
Parque La Mexicana, Santa Fé, 
Ciudad de México
https://inperfecto.com.mx/au-
thor/inperfecto/page/532/

p.112
Proposta preliminar da Cidade 
Universitária
Projecto de Mario Pani e Enrique 
del Moral
1947
https://www.plataformaarquitec-
tura.cl/cl/626400/clasicos-de-ar-
quitectura-ciudad-universitar-
ia-mario-pani-enrique-del-moral

p.114
Vista Aérea de Cidudad Univer-
sitária
Juan Guzmán
Ciudad de México
1953
http://fotografica.mx/fotografias/
sin-titulo-329/

p.114
Planta UNAM
http://nofm-radio.com/noticias/
soundandvision-en-lugares-recor-
rer-todas-las-ciudades-de-la-ci-
udad/

p.115
Vista Aérea de Teotihacan
https://www.taringa.net/+tar-
ingamexico/cultura-teotihua-
cana-mexico_sc0sl

p.115
Planta de Teotihuacan
https://hasshe.com/
layout-site-teotihua-
can-5c148f888719620724bfb56f/

p.118
Comparação do automóvel ao 
partenon
Le Corbusier
1927
retirado de: Le Corbusier; Toward 
an Architecture; Frances Lincoln 
Ltd.; 2008; p.181

p.120
Pirâmide do Sol, Vista do Passeio 
dos Mortos
Teotihuacan
sec.II d.C
Fotografia do autor

p.121
Pirâmide de Lua, vista da 
Pirâmide do Sol
sec.II a V d.C
Teotihuacan
Fotografia do autor

p.122
Los Frontones, Ciudad Universi-
tária
Juan Guzmán
Ciudad de México
1953
https://mxcity.mx/2017/01/re-
gionalismo-arquitectonico-fron-
tones-cu/

p.124
Torre de Rectoria
Projecto de Mario Pani, Enrique 
del Moral y Salvador Ortega 
Flores
com murais de David Alfaro 
Siqueiros
https://i.pinimg.com/originals/
fe/c0/35/fec035e2e3ed40e6cbfe-
66590dac7862.jpg

p.126
Biblioteca UNAM, Juan O’gor-
man, 
1956
http://arquitextosblog.blogspot.
com/2016/07/biblioteca-cen-
tral-de-la-unam.html

p.127
Murais de Cacaxtla, Tlaxcala, séc.
VII, México
https://deacademic.com/dic.nsf/
dewiki/2293046

p.127
Piramide de Quetzalcoatl, Teoti-
huacan, séc.IX, México
https://utazom.com/utazas/
nagy-korutazas-mexikoban-can-
cuni-udulessel

O Amor em Copilco
Índice de imagens



242

p.152
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.154
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.156 
Planta do funcionamento da rua 
de Filosofia e Letras
Esboços do autor

p.158
Corte do funcionamento da rua 
de Filosofia e Letras
Esboços do autor

p.162
As dicotomias da (in)formali-
dade.
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.164
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.166
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.166
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.128
Museo Rufino Tamayo
Projecto de Teodoro Gonzalez de 
Leon
Ciudad de México
1979-1981
fonte: https://local.mx/ciu-
dad-de-mexico/arquitectura/edi-
ficios-brutalistas-ciudad/

p.130
Museo Rufino Tamayo
Projecto de Teodoro Gonzalez de 
Leon
Ciudad de México
1979-1981
fonte: https://www.flickr.
com/photos/skstudiomala-
ga/15039177554/

p.132
Museo Universitário de Arte 
Contemporánea - MUAC
Projecto de Teodoro Gonzalez de 
Leon
Ciudad de México
2007
fonte: http://www.arquitour.com/
museo-universitario-arte-con-
temporaneo-teodoro-gonza-
lez-de-leon/2011/02/

p.134
Casa Gilardi
Projecto de Luis Barragán
Ciudad de México
1976
https://www.dwell.com/photos/
outdoor/patio,-porch,-deck--
large/fences,-walls--stone

p.135
Pueblo Mágico 
Guanajuato
México
http://infoupdate.org/
streets-of-puebla-magical-mexi-
co-vacation-mexico-in/

p.136
Casa Barragán
Projecto de Luis Barragán
Ciudad de México
1948
http://www.keywordbasket.com/
Y2FzYSBlc3R1ZGlvIGx1aX-
MgYmFycmFnYW4/

p.140
Rua de Medicina à noite. 
fotografia do autor

p.142
Esquema de acessos à Unam
Imagem retirada de: Google Earth

p.144
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.146
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.148
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia do autor 
2018

p.150
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019



243

p.180
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.172
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.174
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.176
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.178
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
28.8.2019

p.182
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.188
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.192
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.194
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.196
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.197
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.200
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.204
Mapa 1
Esquema de Copilco Universidad 
com indicação dos percursos que 
unem o Metro Copilco à UNAM
Feito pelo autor

p.205
Fonte: Google earth

p.208
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.216
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

p.220
Rua de Filosofia e Letras.
Fotografia F.Vasquéz 
14.2.2018

O Amor em Copilco
Índice de imagens



uma leitura fenomenológica 
do espaço social da 
Cidade do México

 

Tomás Neves

2019
FAUP

O AMOR
EM COPILCO




