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Nota prévia

Todas as citações incluídas no corpo de texto referentes a edições de língua não 
portuguesa foram traduzidas pela autora.
Texto e figuras são apresentadas em separado por parecer possível que, deste 
modo, se iluminem algumas afinidades entre desenhos e/ou imagens que de 
outro modo não seriam imediatamente claras.
Também por este motivo, as referências feitas às figuras ao longo do texto devem 
ser entendidas como sugestões, não sendo fixa a relação que estabelecem com o 
texto ou entre elas.





Resumo

Arquitetura pública parece uma redundância. Num certo sentido, toda a 
arquitetura é pública porque se manifesta publicamente – tem uma presença 
pública – e é reconhecida e reconhecível por um público. Contudo, nos casos 
em que a expressão arquitetura pública está envolvida esta é vulgarmente 
associada a apenas uma parte da arquitetura, normalmente à obra pública, aos 
edifícios de programa público ou às intervenções em espaço público. Assim, 
e porque a expressão arquitetura pública – associada a obra pública – parece 
estar já constrangida por promessas falhadas e realizações desmedidas (ainda 
que não percamos a esperança nela), tomemos domínio público como expressão 
aparentemente inócua e ainda livre de contaminações. Mais abrangente do que 
a ideia de obra pública, o domínio público pode integrar aquelas arquiteturas 
que são privadas mas que parecem ser mais públicas do que muitos edifícios 
públicos, como igrejas, escolas privadas ou algumas instituições culturais.

Entre a hipótese de fixar a pesquisa em autores e obras em específico ou, por 
outro lado e se considerada a quantidade de material disponível, procurar 
abranger o máximo de contributos distintos, opta-se por centrar a discussão 
em três figuras que todavia se considera pertinentes para uma incursão deste 
tipo. Na base do trabalho dos Smithson e da fase mais racional de Rossi estava a 
possibilidade de dar precedência à arquitetura como ferramenta de manipulação 
da realidade. Libertando-a das narrativas corrompidas, seria dando forma a 
novas aspirações que se daria o progresso. Para os Smithson, como para Aldo 
Rossi, a forma é gerada, em parte, como resposta a formas que já existem e, 
em parte, como agente que modifica o contexto de intervenção. Assim, a 
importância não é só que os Smithson e Aldo Rossi tenham sido capazes de 
reconhecer o domínio público como tema de projeto, mas, acima de tudo, o 
facto de que esse reconhecimento surge como parte da estratégia do projeto 
para responder a um determinado problema num determinado contexto. Cabe 
esclarecer, portanto, que a escolha dos Smithson e Rossi resulta da combinação 
entre o reconhecimento do alinhamento da sua obra teórica com a sua prática 
profissional – pelo menos em alguns momentos decisivos – e a pertinência dos 
projetos que são especificamente convocados.





Abstract

Public architecture seems redundant. In a way, all architecture is public given 
that it manifests itself publicly – it has a public presence – and it is seen and 
recognized by a public, an audience. However, when the term public architecture 
is involved, it is commonly associated with only some architectures, usually 
public works, public program buildings or interventions in public space. 
Thus, and because the expression public architecture – associated with public 
works – seems nowadays constrained by failed promises and unreasonable 
ventures (even though one does not lose hope in its meaning), let us take public 
domain as an expression which is apparently innocuous and still free from 
contamination. Broader than the concept of public work, the public domain 
can include architectures which are private but appear to be more public than 
many public buildings, such as churches, private schools or some cultural 
institutions.

Given the option of limiting the research to a few specific authors and works 
or, on the other hand and considering the amount of research material 
available, trying to include as many different contributions as possible, one 
chooses to focus the discussion on three characters that seem relevant for such 
an investigation. On the basis of the work by Alison and Peter Smithson and 
on the work from Rossi’s most rational phase was the belief in the possibility of 
architecture taking precedence as a tool for manipulating reality. By freeing 
architecture from corrupted narratives and shaping new aspirations, progress 
would come. According to Alison and Peter Smithson, as well as Aldo Rossi, 
form is generated partly as a response to forms that already exist and partly 
as an agent that changes its context. Therefore, it is not only important that 
they recognized the public domain as a theme in the project, but, above all, the 
fact that this recognition arises as part of the project’s strategy to respond to 
a given problem in a given context. It should be clarified, then, that the choice 
of Alison and Peter Smithson and Aldo Rossi is not only because of the known 
proximity between their respective theory and practice – at least in some 
defining moments – but also because of the relevance of the projects that are 
called upon.





Fig. 01 Edifício The Economist.
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Fig. 02 Robin Hood Gardens.



Fig. 03 Edifício de Habitação em Gallaratese.

Fig. 04 Escola de Fagnano Olona.
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Arquitetura pública parece uma redundância. Num certo sentido, toda a 
arquitetura é pública porque se manifesta publicamente – tem uma presença 
pública – e é reconhecida e reconhecível por um público. Contudo, nos casos em 
que a expressão arquitetura pública está envolvida esta é vulgarmente associada 
a apenas uma parte da arquitetura, normalmente à obra pública, aos edifícios 
de programa público ou às intervenções em espaço público.

A palavra público tem origem em res publica, expressão que designava o espaço 
político na antiguidade romana e que encontra correspondência na polis grega. 
Segundo Hannah Arendt, considera-se que todo o pensamento político antigo 
se baseava na distinção entre esfera privada e esfera pública, que surge com 
a separação entre vida familiar e vida política e existe pelo menos desde o 
surgimento da antiga cidade-estado.1 Na origem desta divisão, a esfera pública 
era reservada à construção de uma individualidade pela discussão e confronto 
político, o espaço onde a comunidade se organizava e auto-geria. A importância 
da esfera familiar, por outro lado, estava em assegurar a sobrevivência da 
espécie, no sentido em que os homens vivem juntos para responder às suas 
necessidades e carências. Se o sistema de organização era idêntico para gregos 
e romanos, o mesmo não se pode dizer da aplicação da lei que o regia. A palavra 
grega para lei, nomos, tem origem em nemein, que significa distribuir, possuir 
(o que foi distribuído) e habitar.2 Ao contrário da palavra romana lex, que indica 
uma relação formal entre as pessoas, o termo grego pressupõe um limite físico, 
como um muro, que define, encerrando, o espaço público e o espaço privado. 
Por outras palavras, a lei da polis não regulava o conteúdo ou o funcionamento 
da ação política que acontecia na esfera pública, mas o espaço onde esta teria 
lugar. Assim, a arquitetura como construção da cidade e demarcação do espaço 
tornava-se crucial para a manutenção do equilíbrio entre esfera pública e esfera 
privada por tornar físicos e concretos os limites de ambas. Para os antigos, a 
importância da propriedade privada prendia-se apenas com a existência de um 
lugar que cabe a cada indivíduo no mundo e onde este pode satisfazer as suas 
necessidades primárias. Depois de satisfeitas, o indivíduo estaria em condições 
de ascender à vida política, à vida pública, a qual constituía o objetivo último e o 
maior privilégio, sinal de liberdade e de comunicação ao mais alto nível. Nesse 
sentido, o elemento separador da parede, enfim, da arquitetura, não era apenas 
importante para a construção de um abrigo doméstico mas principalmente para 
a construção do espaço de domínio público da cidade – que na antiguidade 
clássica era, ainda assim, reservado a um pequeno número de pessoas.

A alteração mais significativa ao equilíbrio entre esfera pública e esfera privada 
surge com a era moderna e a ascensão da esfera social. Este novo paradigma 
pressupõe que a organização da comunidade é tratada segundo os mesmos 
princípios da vida doméstica antiga, ou seja, a sociedade funciona como uma 

1  Hannah Arendt, A Condição Humana, Lisboa, Relógio D’Água, 2001, p. 43.
2  Idem, p. 78, nota 61.
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grande família cuja gestão deve ficar a cabo de uma administração nacional.3 
Quando isto acontece, passa a existir um setor público que trata dos interesses 
privados que adquirem importância pública – e gere os serviços públicos ou os 
bens de uso público. Ao mesmo tempo, a esfera privada, que antes respondia 
às necessidades primárias da espécie, passa a ser entendida como o lugar 
da intimidade, um valor emocional a ser protegido que age em oposição à 
publicitação da esfera social. Esta questão da privacidade e da intimidade, que 
surge com maior expressão a partir dos românticos do século XVIII, vai sendo 
progressivamente dissociada de uma demarcação física do espaço porque a 
intimidade do coração, escreve Hannah Arendt, ao contrário da intimidade da 
moradia privada, não tem lugar objetivo e tangível no mundo, nem a sociedade 
contra a qual ela protesta e se afirma pode ser localizada com a mesma certeza 
que o espaço público.4 Quando a marcação do espaço deixa de ser medida do 
privado e do público, ambos os conceitos se diluem e perdem expressão.

Atualmente, não são os modos de interação que definem aquilo que constitui 
a esfera privada ou a esfera pública. Por um lado, a evolução dos meios de 
comunicação vai abrindo brechas na privacidade da casa e ameaça destruir a 
intimidade e o espaço doméstico tal como os conhecemos. Por outro lado, a 
crescente privatização do solo e das instituições não deixa lugar quer para o 
espaço de domínio público, quer para a atividade política que o caracterizava. 
Na antiguidade clássica, a propriedade privada não era sinónimo de riqueza, 
era sinónimo de ter um lugar no mundo que serve aquilo que não pode ou não 
precisa de ser satisfeito em público. Agora, como a propriedade privada já não 
é mais o espaço para cada um no mundo e se transformou num bem imóvel, 
qualquer discussão sobre a abertura da sociedade é sempre uma discussão 
sobre a acessibilidade do espaço, o que levanta o debate sobre os direitos de uso 
e ocupação. Esta questão da propriedade e do direito de ocupação relaciona-
se com a evidente luta entre interesses públicos e privados, entre interesses 
políticos e económicos, mas relaciona-se também com a distância entre bem 
comum e bens comuns que, na prática, pode ser entendida como a distância 
entre a intervenção do estado em políticas sociais urbanas e de habitação e a 
realidade da sua concretização, que muitas vezes não é garantia da sua adequação 
e qualidade.

Porque a expressão arquitetura pública – associada a obra pública – parece 
estar já constrangida por promessas falhadas e realizações desmedidas (ainda 
que não percamos a esperança nela), tomemos domínio público como expressão 
aparentemente inócua e ainda livre de contaminações. No campo da propriedade 
intelectual, domínio público é a condição na qual uma obra não é abrangida 
por direitos autorais e está, portanto, disponível para o uso livre e gratuito. No 
campo da arquitetura e do urbanismo, Denise Scott Brown define o domínio 

3  Idem, p. 44.
4  Idem, p. 53.
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público como a manifestação física do setor público,5 isto é, tudo aquilo que, no 
território, diz respeito ao conjunto de todos, à comunidade ou ao público. Mais 
abrangente do que a ideia de obra pública, o domínio público pode integrar 
aquelas arquiteturas que são privadas mas que parecem ser mais públicas 
do que muitos edifícios públicos, como igrejas, escolas privadas ou algumas 
instituições culturais. O mapa de Roma de Nolli do século XVIII dá conta dessa 
mesma situação, lembra Scott Brown, ao iluminar a relação entre o domínio 
público e as construções privadas, cujos espaços internos, pátios ou passagens 
correspondem a um circuito de acesso livre. Nestes casos, mais do que a resposta 
a uma necessidade ou resolução de um problema do pedido, o predomínio do 
público como tema de projeto manifesta-se como uma vontade, expressa mais 
ou menos objetivamente, de produção de soluções que contêm em si um saldo 
positivo, uma margem capaz de oferecer algo ao coletivo e ao espaço comum. 
Por considerarmos que a arquitetura pode conter algo de público que vai além 
da demarcação da propriedade ou da função, o nosso objetivo é demonstrar em 
que medida é que o reconhecimento do domínio público como tema de projeto 
– não em todas, mas em algumas arquiteturas – o capacita para uma melhor 
resolução da sua relação com a cidade e com os homens que nela habitam.

*
Poderá dizer-se, sem excessiva ou desmerecida simplificação, que a investigação 
e prática de Alison e Peter Smithson se centraram em grande medida no problema 
do espaço coletivo e público. Algo que movia a sua arquitetura era a aproximação 
ao real e a experiência do espaço público como espaço para a formação da 
identidade. Neste sentido, a forma da sua arquitetura não seria um resultado 
passivo de forças, mas uma força em si mesma que estava comprometida com a 
representação de modos de vida alternativos dentro da cidade existente. As suas 
preocupações com a investigação do habitar e dos modos de associação humana 
acabam por ser partilhadas com o Team 10, grupo de arquitetos interessados 
nas práticas espaciais com impacto comunitário do qual Alison e Peter Smithson 
foram membros fundadores.

Em 1966, Aldo Rossi escrevia em A Arquitetura da Cidade que a cidade é um 
conjunto de tantos fragmentos em si mesmo completos que aquilo que a define 
é precisamente a tensão que existe entre essas diferentes partes. Perante as 
transformações sociais, económicas e políticas que ocorrem na segunda metade 
do século XX, o livro de Rossi, indiscutivelmente o seu maior contributo teórico 
para a cultura arquitetónica nas décadas posteriores à sua publicação, oferecia 
uma direção. O valor da arquitetura para Rossi e para os neo-racionalistas 
italianos estava depositado na sua forma, forma essa que, como produto de uma 
construção lógica, era esvaziada de qualquer conteúdo social e político até ao 
momento em que era integrada na cidade, que era em si mesma arquitetura 
e o espaço onde a arquitetura encontrava novamente sentido. Este modo de 

5  Denise Scott Brown, Urban Concepts, London, Architectural Design, 1990, p. 21.
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conceber a relação entre arquitetura e urbanismo, mas também entre forma 
e política, parece poder ser, ainda hoje, recuperado. Talvez seja mais difícil 
recuperar o conceito de cidade, que também Rossi sabia estar em crise, mas, 
apesar disso, a posição de Rossi poderá ainda coincidir com uma determinada 
visão social na qual o arquiteto atua como mediador entre a proveniência do 
pedido e o seu impacto no território.

Tanto Alison e Peter Smithson como Aldo Rossi são europeus e produziram o 
corpo principal da sua obra na segunda metade do século XX. Além da atividade 
profissional, une-os a história do período no qual viveram, marcado pela 
violência dos conflitos armados, a urgência dos problemas sociais e a crise de 
valores que tomou a cultura arquitetónica desde a viragem do século. Também 
os une, objetivamente, um debate na Bienal de Veneza de 1976 (intitulado “Quale 
movimento moderno”)6 onde Aldo Rossi e Alison e Peter Smithson discutiam 
lado a lado com outras figuras chave do panorama arquitetónico internacional 
como Vittorio Gregotti, Carlo Aymonino, Peter Eisenman, Denise Scott Brown, 
Giancarlo De Carlo, Aldo Van Eyck e Álvaro Siza. Antes disto, Rossi tinha já 
referido o trabalho de Alison e Peter Smithson em duas ocasiões, num artigo de 
Abril de 1961 para a Casabella-Continuità sobre as experiências do urbanismo 
inglês e em A Arquitetura da Cidade. Quanto aos Smithson, não se conhecem 
menções escritas ao trabalho de Aldo Rossi, contudo, não será coincidência que 
seja possível encontrar cruzamentos circunstanciais entre os seus interesses e 
temas de projeto dada a proximidade geracional e geográfica dos seus campos 
de atuação. Num certo sentido, poderão partilhar um certo modo de olhar, uma 
reverência para com a arquitetura e a vida.

Entre a hipótese de fixar a pesquisa em autores e obras em específico ou, por 
outro lado e se considerada a quantidade de material disponível, procurar 
abranger o máximo de contributos distintos, opta-se por centrar a discussão 
em três figuras que todavia se considera pertinentes para uma incursão deste 
tipo. Na base do trabalho dos Smithson e da fase mais racional de Rossi estava a 
possibilidade de dar precedência à arquitetura como ferramenta de manipulação 
da realidade. Libertando-a das narrativas corrompidas, seria dando forma a 
novas aspirações que se daria o progresso. Para os Smithson, como para Aldo 
Rossi, a forma é gerada, em parte, como resposta a formas que já existem e, 
em parte, como agente que modifica o contexto de intervenção. Assim, a 
importância não é só que os Smithson e Aldo Rossi tenham sido capazes de 
reconhecer o domínio público como tema de projeto, mas, acima de tudo, o 
facto de que esse reconhecimento surge como parte da estratégia do projeto 
para responder a um determinado problema num determinado contexto. Cabe 
esclarecer, portanto, que a escolha dos Smithson e Rossi resulta da combinação 
entre o reconhecimento do alinhamento da sua obra teórica com a sua prática 

6 Léa-Catherine Szacka, “Debates on Display at the 1976 Venice Biennale” in Place and Displacement: Exhibiting 
Architecture (Thordis Arrhenius, Mari Lending, Wallis Miller e Jérémie Michael McGowan, ed.), Zürich, Lars Müller, 
2014, p. 98, nota 6.
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profissional – pelo menos em alguns momentos decisivos – e a pertinência dos 
projetos que são especificamente convocados.

Quando a admiração e o interesse por Alison e Peter Smithson e Aldo Rossi vai 
muito além do âmbito desta dissertação, mais não resta do que fugir à tentação 
de apresentar uma visão compreensiva da sua obra, que é complexa, vasta e não 
se presta a explorações superficiais. O potencial da obra dos Smithson e da obra 
de Aldo Rossi estava, como os próprios reconheciam, na possibilidade de gerar 
diferentes abordagens, mas essa possibilidade exige que nenhuma abordagem 
se torne definitiva ou total, nem tão pouco que se esforce por sintetizar ou 
conduzir uma ideia, de arquitetura e da vida, que seja una e estável ao longo 
dos seus percursos. Uma pseudoglobalidade mataria a complexidade, riqueza 
e polissemia do trabalho destes autores, fazendo-lhes mais justiça uma visão 
parcial e atenta a alguns temas em particular. Contraditoriamente, seria redutor 
procurar algo mais. Assim, não se construirá um cruzamento entre os Smithson 
e Aldo Rossi, mas, em certo sentido, um trazer à luz em paralelo. Questões 
como o que é ser público, o que implica a vida pública ou de que modo o estado 
deve ou não intervir na sua construção – o caso da obra pública – encontrarão 
diferentes respostas em autores-arquitetos cuja mundividência, ideais e, em 
última análise, colocação política serão distintas. Portanto, mais do que gerar 
uma narrativa concertada, abre-se espaço para que as visões destes autores 
possam constituir duas versões de uma mesma história ou, se quisermos, de 
uma colocação perante a arquitetura, o urbanismo e o seu domínio público. No 
entanto, este raciocínio não pode ser entendido numa esquematização rígida, 
sob pena de sobrevalorizar a redução dos paradigmas teóricos que não encontra 
expressão na realidade – não nos parece possível dizer que um terreno aberto seja 
necessariamente público, assim como um muro não constitui necessariamente 
um obstáculo.

Sabendo, à partida, não ser possível ultrapassar em completo as antinomias da 
definição, algum entendimento poderá resultar de um trabalho sobre obras de 
arquitetura nas quais o tema do domínio público ocupa uma posição central. 
Assim, e de modo a demonstrar que o domínio público pode ocupar um lugar 
central na arquitetura em edifícios de diferente proveniência – iniciativa pública 
ou iniciativa privada – e diferente função urbana – habitação ou equipamento –, 
são apresentados quatro projetos que representam quatro combinações distintas 
destas condições. Robin Hood Gardens e o edifício em Gallaratese são escolhidos 
porque ambos são projetos de habitação, sendo que o primeiro é de iniciativa 
pública e o segundo de iniciativa privada – mesmo que, como veremos, esta 
classificação não seja necessariamente tão rigorosa. O edifício The Economist 
e a escola de Fagnano Olona são escolhidos porque ambos são equipamentos, 
sendo que o primeiro foi construído por uma instituição privada e o segundo 
pela administração pública. Além disto, é também e necessariamente condição 
fundamental para a escolha destes quatro projetos a reconhecida qualidade – 
arriscamos dizer excecionalidade – da sua arquitetura.





PARTE 1



[1] ALISON E PETER SMITHSON
O DOMÍNIO PÚBLICO NA SUA IDEIA DE 
ARQUITETURA



O DOmíniO PúblicO Da arquitetura

27

Este novo começo, e o desenvolvimento longo que se seguiu, tem 

estado preocupado em induzir na corrente sanguínea do arquiteto 

um discernimento e sensibilidade pelos padrões, as aspirações, os 

artefactos, as ferramentas, os modos de transporte e comunicação da 

sociedade atual, para que ele possa, de modo natural, contribuir para a 

auto-realização da sociedade.

Neste sentido, o Team 10 é Utópico, mas Utópico acerca do presente. 

Portanto, o seu objetivo não é teorizar, mas construir, pois apenas 

pela construção pode uma Utopia do presente concretizar-se. Para 

o Team 10 ‘construir’ tem um significado especial no sentido em que 

a responsabilidade do arquiteto, para com o indivíduo ou grupos 

para quem ele constrói e para com a coesão e conveniência da 

estrutura coletiva à qual todos pertencem, é tomada como sendo uma 

responsabilidade absoluta. Nenhum Plano Urbano abstrato poderá 

colocar-se entre o arquiteto e aquilo que ele tem que fazer, apenas os 

‘factos humanos’ e a logística da situação.1

A publicação do manifesto ‘O objetivo do Team 10’,2 de 1962, é o momento 
em que a posição deste grupo é finalmente clarificada. Correspondendo a um 
consenso entre os membros que fazem parte do núcleo principal do Team 10, 
pode admitir-se que será um testemunho fiel das próprias ideias dos Smithson 
face à arquitetura e urbanismo. Aqui, e em certo sentido, a responsabilidade 
que convocam para o campo da arquitetura parece ser dupla e em permanente 
equilíbrio: por um lado, a de cumprir com o pedido específico do projeto, 
que surge a partir da necessidade expressa por um determinado indivíduo ou 
entidade, e, por outro lado, a de assegurar a coesão e conveniência da estrutura 
coletiva na qual este se insere. Esta dimensão do seu pensamento, que se prende 
com o âmbito operativo da arquitetura, estabelece um sistema recíproco, 
mediado pelo arquiteto, que, ainda que de certo modo genérico, era reanimado 
como reação às condições circunstanciais daquele momento histórico, o novo 
começo para a sociedade e para a arquitetura do pós-guerra.

1 This new beginning, and the long build-up that followed, has been concerned with inducing, as it were, into the blood 
stream of the architect an understanding and feeling for the patterns, the aspirations, the artifacts, the tools, the 
modes of transportation and communications of present-day society, so that he can, as a natural thing, build towards 
society’s realization-of-itself.

 In this sense Team 10 is Utopian, but Utopian about the present. Thus their aim is not to theorize but to build, for only 
through construction can a Utopia of the present be realized. For them ‘to build’ has a special meaning in that the 
architect’s responsability, towards the individual or groups he builds for and towards the cohesion and convenience 
of the collective structure to which they belong, is taken as being an absolute responsability. No abstract Master Plan 
stands between him and what he has to do, only the ‘human facts’ and the logistics of the situation.

 Alison Smithson, “The Aim of Team 10” (originalmente publicado em Team 10 Primer, Architectural Design de 
Dezembro 1962) in Team 10 Meetings (Alison Smithson, ed.), New York, Rizzoli, 1991, p. 8.

2 Não confundir com o Manifesto de Doorn; este, produzido em Doorn em 1954, é considerado o primeiro documento 
redigido pelo Team 10. Escrito como um Manifesto do Habitat, o seu propósito era o de delinear uma abordagem 
metodológica que pudesse servir de base à continuação dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna 
(CIAM). Por outro lado, a declaração ‘O objetivo do Team 10’, aqui citado, surge como um documento para esclarecer 
a direção comum que unia o Team 10 na sua prática de arquitetura e urbanismo.

Fig. 1.01
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Assistindo ao desespero de uma sociedade sem casas para viver, às condições 
de vida miseráveis que persistiam numa grande parte do território inglês e 
também à morte da esperança de uma classe média desterrada em subúrbios 
alienados da vida urbana, deprimida com a visão do dinheiro público a ser usado 
em moradias sombrias e pequenas caixas que inundavam as últimas visões de 
natureza perto das suas casas,3 para os Smithson, como para o cidadão comum, 
não era possível sentir qualquer tentativa de construir o mundo idealizado 
do pós-guerra.4 De facto, no Reino Unido do início dos anos 50 e de modo 
semelhante no resto da Europa, não era claro de que modo é que o poder público 
– que reaprendia o seu papel de defensor de necessidades sociais e promotor 
do re-desenvolvimento do território – ou o poder privado – que se mantinha 
fonte de consideráveis investimentos, mas com prioridades distintas e que se 
aproveitava da fragilidade económica de alguns grupos sociais – tomavam parte 
na sua reconstrução.5 Num contexto politicamente carregado, mas em crise 
social, forçados a tomar uma posição, os membros do Team 10 – e, neste caso 
em particular ao qual nos referimos, Alison e Peter Smithson – procuravam 
resolver a cidade pela autonomia da arquitetura reconsiderando não apenas o 
papel do estado mas também do arquiteto na promoção do bem comum.6

Domínio público e identidade

Aquilo que movia os nossos projetos e as nossas teorias no início dos 

anos 50 era a busca pelo restabelecimento de um sentido de identidade. 

Sentíamos que o sentimento de pertença podia ser fortalecido oferecendo 

à habitação um pedaço de território inviolável: um quintal, um jardim 

contido pela habitação, um recinto que contivesse a habitação. Tínhamo-

nos apercebido de que a identidade de uma pessoa necessita do apoio 

de um sentido de território. Por exemplo, o espaço imediatamente 

fora da porta de uma casa não deve ser ameaçado pelo movimento 

das pessoas e do tráfego; esta extensão espacial da habitação sobre o 

3 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light: Urban Theories ’52-’60 and Their Application in a Building Project ’63-
’70, London, Faber and Faber, 1970, p. 18.

4 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 9.
5 No início da sua carreira profissional Alison e Peter Smithson trabalhavam lado a lado com o poder público. Num 

primeiro momento, ao concluir a sua formação na Escola de Arquitetura da Universidade de Durham, em 1949 e 1948 
respetivamente, e até 1950, os Smithson trabalhavam no departamento de educação do London County Council 
(LCC), o órgão que geria, desde o final do século XIX, o município de Londres.

6 Da parte do serviço público que era responsabilidade do estado, vários milhares de casas tinham sido construídas 
desde o final da guerra e até àquele momento, mas o encargo dos projetos e construção tinha-se mantido nas mãos 
das entidades públicas e dos seus processos tecnocráticos de projeto onde o papel do arquiteto era reduzido, se 
não de todo dispensável. A revolta contra as fórmulas de então era também e essencialmente uma revolta contra os 
modos em que o estado aplicava o capital coletivo na recuperação e construção do património público: aos olhos 
dos Smithson, havia uma clara distância entre cumprir com um pedido e fazê-lo com boa arquitetura até porque, 
em certo sentido, as falhas que resultavam de decisões políticas e que se manifestavam em edifícios construídos 
aumentavam a desconfiança acerca das possibilidades reais e realistas de intervenção social positiva através das 
ferramentas exclusivas da arquitetura.

 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light (Prefácio), op. cit.
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domínio público deve poder ser possuída emocionalmente, ou ocupada 

fisicamente pelos ocupantes da casa; a chamada filosofia ‘doorstep’.7

Para Alison e Peter Smithson, na medida em que a identificação do Homem 
dependia do sentimento de pertença, o domínio público era o lugar privilegiado 
para a formação de uma identidade própria. Dado que o homem inconsciente 
é incapaz de sobrevivência física sem ação de grupo e o homem consciente é 
incapaz de sobrevivência mental sem pensamento/comportamento/pertences 
de grupo que o convençam de que ele é real,8 a esfera pública é a extensão 
natural do indivíduo, para além das necessidades e carências individuais, à 
procura de um enraizamento social e político e da confirmação da sua qualidade 
especificamente humana partilhando-a com os outros. Assim, estender o habitar 
privado sobre o espaço comum, tal como sugerido pelos Smithson, implica uma 
exposição pública dos modos de vida, um movimento circular em que é possível 
observar a cidade e ser observado por ela, dependendo da possibilidade de 
extensão da vida doméstica a apropriação física, e eventualmente emocional, 
que definitivamente enraíza o homem no lugar. Neste sentido, se a formação 
da identidade implica a construção de uma existência social e a formação de 
uma perspetiva própria sobre o mundo, a arquitetura tem o papel de enquadrar 
as nossas vistas sobre ele e, consequentemente, estabelecer as ligações entre o 
Homem e a sociedade:9

Nos subúrbios e bairros mais pobres a relação vital entre a casa e a rua 

sobrevive, as crianças correm (a rua é comparativamente calma), as 

pessoas param para conversar, veículos desfeitos estão estacionados. 

Nos jardins atrás das casas andam pombos e assim por diante, e as 

lojas estão ao virar da esquina: conhece-se o vendedor de leite, cada 

pessoa está fora da sua própria casa na sua própria rua.10

Na perspetiva dos Smithson, o termo ‘doorstep’ – que pode ser traduzido para 
umbral – designava um modelo concreto de articulação entre a casa e a rua, entre 
esfera privada e esfera pública, e, apesar de a identificação do indivíduo com o 
seu contexto depender da sua forma construída, esta ocupava o segundo plano 

7 The whole thrust of our designing and theorizing in the early ‘fifties had been towards the reestablishment of a sense 
of identity. We felt that the sense of belonging could be helped by giving to the dwelling a piece of inviolate territory: 
a yard, a garden contained by the dwelling, a compound that contained the dwelling. We had realised that a person’s 
identity needs the support of a sense of territory. For example, the space outside one’s front door should not feel 
threatened by people and traffic in transit; that this spatial extension of the dwelling into the public domain should be 
able to be possessed emotionally, or physically taken over by the occupants of the dwelling; the so-called doorstep 
philosophy.

 Alison e Peter Smithson, The Shift, Architectural Monographs no.7 (David Dunster, ed.), London, Academy London, 
1982, p. 28.

8 Alison e Peter Smithson, “The Function of Architecture in Cultures in Change”, in Architectural Design, April 1960, 
London, p. 149.

9 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 24.
10 In the suburbs and slums the vital relationship between the house and street survives, children run about (the street is 

comparatively quiet), people stop and talk, dismantled vehicles are parked. In the back gardens are pigeons and so 
on, and the shops are round the corner: you know the milkman, you are outside your house in your street.

 Idem, p. 43.
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Fig. 1.03
Fig. 1.04



[1] Alison e Peter smithson, o Domínio Público nA suA iDeiA De ArquiteturA

30

para que não fosse ela própria depositária da identidade, mas pudesse servir 
de suporte à sua construção através dos gestos do quotidiano.11 Neste sentido, 
a extensão espacial do habitar sobre o domínio público não representava uma 
expropriação do espaço público para uso privado, nem a noção de inviolável 
requeria o encerramento e a limitação do acesso, mas, como veremos, a 
proteção do espaço público contra as perturbações da vida moderna para que 
este pudesse ser livremente ocupado, de forma correspondente, mas nem por 
isso semelhante, a como se habita uma casa.12

Para Alison e Peter Smithson, a possibilidade da vida pública só poderia ser 
concretizada a partir da partilha do espaço. Utilizavam o modelo do jardim 
comunitário como exemplo de um elemento urbano qualificado que representava 
por excelência uma vida partilhada, próxima da existência primitiva na natureza. 
Não significa isto que os Smithson recusassem a ideia do jardim privado, como 
não seria o caso, mas que recusavam certamente a fragmentação e privatização 
do espaço exterior quando este não trazia vantagens para a vida doméstica e, 
naturalmente, para a vida pública.13 Pelo contrário, e como veremos, prefeririam 
concentrar os seus esforços na criação de espaços públicos generosos.

Movimento Moderno e modernidade
Parece ser necessário rever, ainda que brevemente, o porquê de os Smithson 
estarem tão investidos no problema da identidade construída na vida pública 
até porque, no nosso entender, este tema está intimamente relacionado com 
um défice cultural herdado da reprodução desconsiderada de modelos de 
arquitetura moderna no início do século XX.14

11 No projeto de 1956 para a exposição ‘This is Tomorrow’ organizada pelo Independent Group, a instalação ‘Patio 
and Pavilion’ de Alison e Peter Smithson, Nigel Henderson e Eduardo Paolozzi refletia sobre a separação entre 
a arquitetura e a sua ocupação. Em Modern Architecture: A Critical History, Kenneth Frampton defende que a 
inclusão, na instalação, de objetos representativos da cultura de massas da sociedade moderna emancipada não só 
refletia as precupações de uma classe que assistia dividida ao triunfo gradual do consumismo, como libertação ou 
colonização, como também sinalizava uma mudança de direção por parte dos Smithson, que estariam a abandonar 
os seus ideais socialistas em derrota perante o sistema capitalista. A nossa leitura é, neste caso, oposta, parecendo-
nos que a inclusão de símbolos da condição consumista não é sinal de desistência nem tão pouco de mudança de 
convicção, mas resultava de os Smithson quererem comunicar uma certa autonomia da prática, em que o contentor 
“arquitetura” estava à disposição de um conteúdo “arte” que passava a ser o objeto de contemplação. A casa-
abrigo sobreviveria à ocupação com uma arquitetura resistente, resiliente, que a própria instalação invocava, não 
certamente no sentido material, até porque a instalação era propositadamente frágil, mas sim num sentido primitivo 
da construção, uma garantia de que esta estrutura estava tão segura das suas raízes que iria sempre renascer da 
sua eventual destruição.

12 Até porque eles próprios reconhecem tratar-se de um espaço que pertence ao domínio público, logo, não encerrado, 
exclusivo ou privado.

13 You might argue that the back garden and front pocket handkerchief are necessary to look out on. But what fills the 
windows of your day rooms is the houses opposite and the backs behind. Do you really think this is a sustaining 
prospect?

 How many of us honestly want a lawn as such, rather than a grass area to serve as a privacy-guard, an outdoor room, 
a secluded laundry green? How many gardens in your street are gardened for other reasons than that of keeping 
up ‘appearances’, and for how many is the possession of a garden at all not a personal solution but the only known 
answer for a civilised existence?

 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 20.
14 Housing groups being built when this breakdown of ‘Elements of City’ was proposed in 1952 had high standards of 

construction and met the needs of society as outlined by official sociologists, but they lacked some very vital quality, 

Fig. 1.05
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Desde o início do seu percurso profissional que Alison e Peter Smithson se 
declaravam herdeiros do Movimento Moderno, posicionamento que implicava 
simultaneamente uma aproximação – no plano ideológico – e um afastamento 
– no plano da concretização –, ambos resultado da distância que os separava do 
período heroico.15 Ainda que procurassem manter vivo o espírito moderno,16 esta 
colocação consentia a uma certa distância crítica que, observando os resultados 
das décadas precedentes, lhes permitia avaliar a situação e depreender que a 
culpa das tragédias da cidade moderna não recaía exatamente sobre as ideias 
dos mestres modernos, mas sim sobre a reprodução acrítica das suas soluções e 
elementos formais.17

Na ótica do Team 10, grupo de arquitetos que procuravam reenergizar o 
Movimento Moderno do qual os Smithson eram membros fundadores, a 
modernidade urbanística e arquitetónica manifestava-se no processo de resposta, 
no âmbito da forma e do espaço, às necessidades humanas, contradições e 
eventuais ambivalências das disposições individuais e sociais, sendo que – e 
aqui estava uma diferença essencial – a sociedade18 não era reconhecida como 
entidade abstrata ideal, mas como grupo social, como ser coletivo concreto nas 
suas associações humanas, no seu lugar, com os seus problemas ambientais e 
intrinsecamente instável.19 Nesta perspetiva, delineavam uma estratégia que 
tinha como premissa a interdependência entre a ação projetual e os processos de 
conhecimento da realidade de intervenção, um esforço de síntese que promovia o 
enraizamento cultural e social pela definição dos planos de atuação do arquiteto 
e urbanista, contrariando a construção de soluções formais universais ou de 
expressão arquitetónica com demasiada facilidade transmissíveis.20

a quality which was undoubtedly necessary in order to achieve active and creative grouping of houses. This missing 
quality, essential to man’s sense of well-being, was IDENTITY.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, New York, The Monacelli Press, 2005, p. 24.
15 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, New York, The Monacelli Press, 2001, p. 38.
16 All Team 10 shared an understanding of the principles at stake in the tussle for CIAM’s continuance because their 

memories were long enough to know what had gone before in the 1930s and why there had been a battle in Europe 
for ‘espace, soleil, verdure’… why these natural manifestations, as ‘signs’ of the ‘spirit of hope’, should be extended 
to other pleasures, other freedoms… ‘choice; identity; possibilities for change; connection (both actual and the sense 
of); protection from violation (by noise; of one’s sense of privacy; and so on); release from pressures of all kinds’.

 Alison Smithson, “The beginning of Team 10”, in Team 10 Meetings, op. cit., p. 9.
17 Segundo Peter Smithson, como os arquitetos eram formados primeiramente em questões formais, havia uma imensa 

dificuldade em captar uma atitude projetual além da forma do edifício e, por este motivo, as formas arquitetónicas 
eram copiadas irrespetivamente da sua intenção. Este perigo observava-se com especial clareza na progressão do 
Movimento Moderno pois o problema que se levantava nesta abordagem era que, na maioria dos casos e tal como 
aconteceu com os modelos dos mestres modernos, aquilo que era reproduzido era a estrutura formal ou fragmentos 
desta e não a estratégia de projeto ou, por outras palavras, a atitude perante os problemas.

 Peter Smithson, (declarações em 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings, op. cit., p. 44.
18 Peter Smithson, “Planning Today”, in Architectural Design, June 1957, London, p. 186.
19 You may ask, what are the characteristics of the New Modern Architecture in Europe? It is pragmatic (its basis is a sort 

of active socio-plastics) rather than old-style rational (i.e. diagrammatic with right angles).
 Peter Smithson, “Letter to America”, in Architectural Design, March 1958, London, p. 93.
20 The language of architecture was not held in common [entre os elementos do Team 10]; it was personal: even 

immovably so. The method of work was dissimilar. The approaches to how a building got built could hardly have 
been more diverse. What was common was a willingness, as part of our sense of our responsabilities as architects, 
to try to invent architectural language appropriate to the evolving present; equal in weight to that of ‘the masters’: not 
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Em particular, a relação dos Smithson com Le Corbusier acaba por refletir o seu 
posicionamento em relação à situação confusa da arquitetura do Movimento 
Moderno no mundo. Ainda que admirassem o arquiteto suíço, os Smithson 
demonstraram ser capazes de construir uma crítica à Unidade de Habitação 
de Le Corbusier que, não podendo certamente ser considerada negativa, pode 
aludir à sua própria relação com o Movimento Moderno a partir da problemática 
do domínio público.

A habitação como organização do fenómeno coletivo e individual
Na primeira metade de Ordinariness and Light, escrita entre 1952 e 1953 
aquando de uma paragem generalizada na construção em Inglaterra,21 escreviam 
o seguinte sobre a Unidade de Habitação:

No livro de Le Corbusier acerca da sua Unidade de Habitação em 

Marselha há uma página muito importante que mostra a planta de St. 

Dié e um esboço de estudante do mosteiro Cartuxo de Ema na Toscana. 

Acerca deste esboço Corbu diz: ‘A organização harmoniosa do fenómeno 

coletivo e do fenómeno individual é resolvida com serenidade, alegria 

e eficiência.’

Ninguém pode duvidar da validade (na Idade Média) do sistema 

monástico, ou conseguir não ficar emocionado com a serenidade da 

sua resolução plástica – dado que resolução de relações é arquitetura. 

No entanto, a confiança e clareza de St. Dié baseia-se numa relação 

inválida entre o indivíduo e o coletivo.

As famílias não vivem agora (nem viviam no século XV) uma vida 

escolástica e introspectiva onde a única relação que tem importância 

é a relação entre Deus e o Homem. Essa era a vida em Ema, e Ema é a 

semente a partir da qual a Unidade de Habitação e St. Dié se formaram.

Na Unidade de Habitação vista negativamente, as células viradas para 

fora enfrentam o sol e o espaço impessoais. O homem apressa-se a sair 

de elevadores Vitorianos e a percorrer corredores sombrios até chegar 

ao confinamento solitário da sua gaveta privada.22

E mais tarde, em 1955, o seguinte:

Na Unidade de Habitação em Marselha, Le Corbusier tentou de 

tudo para estabelecer uma relação definitiva entre o ‘individual e o 

coletivo’. Há trinta anos atrás ele visitou o Mosteiro Cartuxo de Ema 

necessarily equal in the obviousness of its power; for circumstances had changed and we were all disbelievers in any 
show of power or use of its rhetoric.

 Alison Smithson, in Team 10 Meetings, op.cit., p. 10.
21 Também naquela altura esperavam pela conclusão da obra da Escola de Hunstanton (1949-54), que tinha esgotado 

todo o aço racionado para aquela região durante a Guerra na Coreia (1950-53).
 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 9.
22 In Le Corbusier’s book on his Unité d’Habitation at Marseilles there is one very significant page which shows the 

plan of St. Dié and a student sketch of the Carthusian monastery of Ema in Tuscany. Of this sketch Corbu says: 

Fig. 1.07
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na Toscana e apercebeu-se da extraordinária unidade da organização, 

que preservava o indivíduo em reclusão mas também dava expressão à 

vida comunitária e à fé da Ordem.

A Unidade de Habitação atinge esta clareza.

A casa é uma Unidade de Habitação em miniatura com um espaço 

‘coletivo’ de pé direito duplo e ligações através das varandas com o 

mundo exterior.

A rua interior oferece um mundo de vizinhança encerrado. O piso 

comercial e espaço da cobertura pertencem à comunidade total e dão-

lhe expressão.

Os pilotis são símbolos da participação da Unidade de Habitação na 

vida de Marselha e da paisagem rural envolvente.23

Dois anos, uma participação nos Congressos Internacionais de Arquitetura 
Moderna (CIAM) e uma visita à Unidade de Habitação de Marselha separam 
estas duas declarações, mas ambas refletem sobre o mesmo problema: sobre 
a Unidade de Habitação de Le Corbusier como modelo para a organização 
harmoniosa do fenómeno coletivo e do fenómeno individual. Tal como indicado 
pelos Smithson, a arquitetura da Unidade de Habitação procurava reinterpretar 
o modelo de algumas estruturas monásticas na tentativa de reproduzir a 
relação feliz, observada por Le Corbusier na Cartuxa de Ema, entre o indivíduo 
e o coletivo. De facto, admitem, essa analogia não é somente ensaiada mas 
certamente conseguida e, identificam, está presente em várias dimensões do 
projeto. Neste sentido, a Unidade de Habitação enquanto exemplo prendia-
se com o reconhecimento da possibilidade de conciliação, pela arquitetura, de 
vontades individuais e coletivas. O projeto de Le Corbusier demonstrava como 
era possível identificar e sintetizar ambas numa solução que olha em simultâneo 
para dentro e para fora de si mesma.

‘L’organisation harmonieuse du phénomène collectif et du phénomène individuel, y est résolue dans la sérénité, la 
joie et l’efficience.’

 No one can doubt the validity (in the middle ages) of the monastic system, or fail to be moved by the serenity of the 
plastic resolution – for resolution of relationships is architecture. But the assurance and clarity of St Dié rests on an 
invalid relationship between the individual and the collective.

 Families do not now (nor did they in the fifteenth century) live an introspective scholastic life where the only relationship 
that matters is that of God and Man. That was the life at Ema, and Ema is the seed from which Unité and St Dié have 
grown.

 In Unité seen negatively the out-turned cell faces impersonal sun and space. Man scurries along from Victorian lifts 
down gloomy corridors to the solitary confinement of his private drawer.

 Idem, p. 86-87.
23 In the Unité d’Habitation at Marseilles, Le Corbusier has almost fallen over backwards trying to establish a definite 

relationship between the ‘individual and the collective’. Thirty years ago he visited the Carthusian Monastery of Ema in 
Tuscany, and noted the extraordinary unity of organization, which preserved the individual in seclusion whilst giving 
expression to the communal life and faith of the Order.

 The Unité achieves just such a clarity.
 The dwelling is a miniature Unité with a double height ‘collective’ space, and links through the balconies with the world 

outside.
 The interior street provides an enclosed world of neighbours. The shopping arcade and roof space belong to and give 

expression to the total community.
 The pilotis are symbols of the participation of the Unité in the life of Marseilles and the surrounding countryside.Alison 

e Peter Smithson, “The Built World: Urban Re-identification” in Architectural Design, June 1955, London, p. 187.
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Ainda assim, aquilo que no início dos anos 50 parecia ser uma posição 
contraditória da parte de Alison e Peter Smithson era, na verdade, justificada. 
A crítica tecida ao projeto não recaía sobre a qualidade da sua arquitetura, até 
porque Le Corbusier continuava a ser, naquela altura, uma referência maior 
para a sua própria obra – consideravam-no um visionário24 com a capacidade 
de comunicar a gerações sucessivas a sua visão para a arquitetura moderna.25 O 
comentário prendia-se com um passo anterior à conceção formal do edifício, de 
lançamento de intenções, isto porque, para os Smithson, o padrão de associação 
que regia o modelo monástico não poderia ser reproduzido no contexto urbano 
porque excluía as relações sociais que constituem a ação primária do espaço da 
cidade. Ainda que concordando com Le Corbusier em como a família é a célula 
fundamental da sociedade,26 os Smithson consideravam que a possibilidade de 
formação das amizades que constituem a família ampliada27 era esquecida na 
maioria dos projetos modernos de blocos de habitação isolados e que viver no 
alto não deve[ria] ser sinónimo de viver como pássaros engaiolados.28

Ao argumentar contra a correspondência entre as estruturas monásticas e 
um modelo para a habitação, os Smithson alertavam para a singularidade 
dessas estruturas que, devido às exigências da vida escolástica em reclusão, 
funcionavam como sistemas isolados onde a única relação que estabeleciam era 
com a paisagem. Com isto, advertiam para o caráter contraproducente de uma 
transferência dos seus princípios para a vida social sendo que o seu argumento 
se baseava na convicção de que, no confronto entre individuo e coletivo, o 
caráter público do coletivo é essencial e não se deve esgotar numa unidade de 
vizinhança. Naquele momento, os Smithson encaravam a vida coletiva como a 
vida pública, onde o ser coletivo não se encerrava na sua própria propriedade, 
mas exigia uma certa exposição à vida urbana, uma publicidade que, como a 
própria palavra indica, está implicada no domínio público. Como veremos, a luta 
pela visibilidade reflete também uma determinada posição de reação às políticas 
inglesas do pós-guerra que concentravam os seus esforços na construção de 
habitação nos subúrbios indiferenciados e anti-urbanos.

24 Le Corbusier is a great visionary and this word to me has a special significance, carrying a more religious meaning 
than words like idealist or revolutionary. For a visionary can make other people’s minds take alight almost as a by-
product of his personal struggle. And I hold that without Le Corbusier there would be no modern architecture as an 
ideal, although there would be modern buildings.

 Peter Smithson, (Nota para o catálogo de uma exposição sobre Le Corbusier, escrita em Fevereiro 1959), in Team 10 
Primer, Cambridge, The MIT Press, 1974, p. 32.

25 Sobre a Unidade de Habitação de Corbusier:
 Nevertheless it is the most significant building of our time, existing in space but outside time, like the Temple of 

Poseidon at Paestum. It is the life-work of a man whose whole life has been devoted to architecture in its grandest 
sense, and it embodies the whole of the Corbusier doctrine in its purest form.

 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 89.
26 Le Corbusier, L’Unité d’Habitation de Marseille, Mulhouse, Souillac, 1950, p. 31.
 Diziam também os Smithson:
 Concerning the size and shape of community sub-division; it must first be recognized that in modern urban society 

there are no natural groupings above the level of the family.
 Alison e Peter Smithson, “An Alternative to the Garden City Idea” in Architectural Design, July 1956, London, p. 230.
27 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 51.
28 Idem, p. 34.
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A leitura mais completa e crítica que os Smithson constroem sobre a Unidade 
de Habitação, os modelos de habitação modernos, as políticas inglesas de 
reconstrução urbana no pós-guerra e, finalmente, a importância do domínio 
público da arquitetura, chega-nos na forma de projeto para o conjunto 
habitacional de Golden Lane (1952). Em Golden Lane, alguns temas cuja 
resolução tinha ficado aquém noutras arquiteturas modernas eram recuperados 
como pontos centrais do projeto para que a sua mensagem sobre a continuação 
do Movimento Moderno fosse clara. Assim, o interesse deste concurso original 
e do subsequente plano desenvolvido a partir dele é melhor compreendido no 
contexto da sua primeira apresentação nos CIAM, em 1953, no 9º congresso em 
Aix-en-Provence.29

Numa apresentação cuja lógica desarmava a estrutura da Grille das conferências,30 
os Smithson colocavam lado a lado uma série de fotografias de crianças a 
brincar na rua, da autoria de Nigel Henderson,31 com o seu projeto para Golden 
Lane, entretanto reformulado e retirado do contexto original. As fotografias 
apresentadas mostravam crianças a ocupar o espaço da rua, a desenhar no 
chão, a brincar e a comunicar, em suma, a interagir no espaço público. Estas 
imagens contam a história do espaço da rua como espaço para a construção da 
identidade, para a educação cívica, para a aprendizagem social e política, lugar 
para as trocas humanas e para a formação de uma existência individual. De certo 
modo, a apresentação dos Smithson sugeria uma certa informalidade, desde no 
que respeita ao modo de ocupação – como se a vida em comum fosse tão natural 
quanto instintiva, lugar até para a inocência das crianças – até à impossibilidade 
de identificação do local concreto onde as imagens foram captadas, algum 
lugar genérico entre a entrada de uma casa e uma rua, como se uma eventual 
carga simbólica que normalmente associamos a espaços urbanos conotados 
historicamente, como a praça, fosse anulada. Para além de criar uma imagem 
bastante esclarecedora do papel que os Smithson atribuíam ao domínio público, 
a escolha das fotografias a integrar a sua apresentação clarificava sobretudo a 
centralidade deste tema no projeto apresentado em Aix-en-Provence.

Se considerarmos, como os Smithson o fizeram, que o projeto para Golden 
Lane é uma reação à Unidade de Habitação de Corbusier, então torna-se claro 
como a galeria exterior de Golden Lane é uma alternativa ao corredor interno 
de Marselha. Há várias razões pelas quais o corredor interior da Unidade de 
Habitação, ou até qualquer dos seus pisos comuns, falham em ser considerados 
de domínio público. Não obstante a limitação de acesso aos moradores do 
edifício – o que por si só poderia desconsiderar qualquer uso verdadeiramente 

29 Naquela altura tinham acabado de se juntar ao Modern Architectural Research Group (MARS), o grupo representante 
do Reino Unido nos CIAM.

30 A Grelha dos CIAM convencionava que os estudos fossem apresentados em quatro partes, correspondentes às 
quatro funções da cidade segundo a Carta de Atenas (habitação, trabalho, recreação e transporte), o que resultava, 
segundo os Smithson, em soluções não integradas, excessivamente esquemáticas e que, não considerando outras 
camadas de identificação do território, falhavam na aproximação ao contexto específico de cada lugar.

31 Nigel Henderson era amigo pessoal de Alison e Peter Smithson e, tal como eles, membro do Independent Group.
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público –, o facto de este se encontrar encerrado por detrás das várias camadas 
do privado retira-lhe o caráter público na sua acepção mais elementar. Se estar 
em público pressupõe que se pode observar e ser observado, a passagem dos 
corredores de distribuição para a fachada do edifício em Golden Lane devolve 
à cidade o gesto social,32 assegurando de forma definitiva o seu caráter público 
e, em último caso, urbano. Este é o primeiro avanço em relação à Unidade de 
Habitação e uma das razões pelas quais Golden Lane é mais público. No projeto 
dos Smithson, a noção de coletividade das galerias de distribuição não se esgota 
na vizinhança, mas estende-se entre os habitantes e a própria cidade. Além disto, 
e se considerarmos que Golden Lane é uma resposta aos problemas de habitação 
que tomavam o país e a Europa, a ação de expor as comunidades e oferecer-lhes 
uma fachada devolvia-lhes a dignidade ao reconhecer a sua existência o que, 
em muitas situações de habitação precária e clandestina, tinham perdido. Este 
era um gesto que ia além do direito à habitação para problematizar o direito à 
cidade.

Níveis de associação humana e espaço de vizinhança
Como a intensa associação humana é uma característica da cidade desejável para 
quem a procura, o objetivo dos Smithson era reproduzir a ideia de rua – mas 
não a realidade da rua.33 Para isso, era necessário que as suas ruas elevadas34 
fossem de uso público, para que, como numa rua, existisse a possibilidade de 
nelas se cruzarem moradores e transeuntes – cuja presença era incentivada 
pela colocação, em alguns níveis, de serviços diversos.35 Ainda que as relações 
de vizinhança fossem privilegiadas, as galerias de Golden Lane, no seu caráter 
público, eram consideradas verdadeiros lugares da cidade, não corredores 
ou varandas,36 mas sobretudo microcosmos37 onde os jogos seriam diferentes 

32 A expressão ‘gesto social’ é empregue pelos Smithson para descrever a maioria dos edifícios de Mies que são 
caracterizados por um sentimento de espaço e bem estar – o espaço para o gesto social – nas partes públicas 
do edifício, sendo que o espaço entre os pilotis do Seagram é convocado como o exemplo mais expressivo desta 
condição.

 Peter Smithson, “Chicago and the West” (publicado originalmente em AA Journal, August 1959), in Changing the Art 
of Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames dreams, The Smithsons, Londres, Artemis, 1994, p. 12.

33 It is important to realize that the terms used: Street, District, etc., are not to be taken as the reality, but as the idea, and 
that it is our task to find new equivalents for these forms of association for our new, non-demonstrative, society.

 Alison e Peter Smithson, (comunicação proferida no CIAM 9, Aix-en-Provence, a 24 de Julho 1953), in Team 10 
Primer, op. cit., p. 76.

 Importa esclarecer que no léxico dos Smithson rua é diferente de estrada no sentido em que rua abriga um caráter 
representativo do domínio público enquanto espaço para as relações sociais e políticas e estrada identifica um 
elemento infraestrutural dos meios urbanos, uma ferramenta de comunicação que, na sociedade do pós-guerra, 
estava especialmente desvirtuada fruto do seu papel tecnológico, de produto ou serviço que não era apropriável 
pelas funções sociais do domínio público.

34 In this text, repeatedly, the word ‘street’ has been altered to ‘deck’ and back again; o que demonstra claramente a 
sua dificuldade em estancar a definição deste elemento arquitetónico, como se ‘rua’ fosse demasiado conotado 
com a sua existência história e ‘deque’ o reduzisse a um dispositivo formal ao qual não associamos qualquer 
comportamento social.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 86.
35 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 52.
36 Peter Smithson, (primeira nota escrita sobre o projeto de Golden Lane em 1952), in The Charged Void: Architecture, 

op. cit., p.86.
37 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 45.
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conforme as estações do ano e a atividade seria regida pelas horas do dia. 
Enquanto que as casas são envelopes herméticos onde as atividades podem ser 
contínuas ao longo de todo o ano, as atividades na rua são altamente sensíveis 
às perturbações climatéricas e isto é algo que existe na rua enquanto elemento 
urbano identificável, mas que deve ser transferido para a ideia de rua, para que 
esta não perca uma das suas qualidades mais importantes. Também por este 
motivo é que a rua trazida para a fachada em Golden Lane não era encerrada, 
nem sequer com vidro – numa atitude propositadamente contraproducente no 
clima inglês –, para que as qualidades da sazonalidade não fossem anuladas.

Em si, a ideia de rua resultava da conceptualização das escalas de associação 
humana em gradação – casa, rua, bairro e cidade38 –, termos que traduziam 
diferentes sentidos de apropriação do domínio público. Esta classificação partia 
do princípio de que o modo como interagimos com um determinado espaço é 
reflexo da dimensão efetiva da comunidade com a qual o partilhamos. Nas suas 
palavras, e apesar de ser extremamente difícil definir os níveis de associação 
mais abrangentes, a rua implica uma comunidade de contacto físico, o bairro 
uma comunidade que se conhece e a cidade uma comunidade de contacto 
intelectual.39 Estes conceitos, reflexo da complexidade inerente às relações 
humanas, eram mais abstratos do que representativos pois o que interessava 
não era propagar uma determinada estrutura cívica, mas introduzir uma nova 
dimensão na arquitetura e planeamento urbano debatidos nos CIAM. Neste 
contexto, o conceito de rua não era importante enquanto representação de 
um elemento urbano com uma dada conotação histórica e forma tipológica 
consolidada, mas, antes, enquanto realidade social, conjunto de condições 
que potenciam determinadas relações e a criação de laços de vizinhança, o 
primeiro espaço fora da casa para onde as tarefas, serviços e lazer domésticos 
são estendidos, o primeiro momento de intimidade fora do círculo familiar que 
implica exposição e revelação, tornar público.

Em comparação com a incerteza da vida moderna, o espaço de vizinhança 
oferecia um ambiente protegido que formava a área de transição entre a 
exposição completa do domínio público e a natureza fechada do domínio 
privado. Em suma, para os Smithson, não existia um confronto absoluto entre 
o extremamente público e o extremamente privado, mas uma sucessão de 
momentos intermédios que suavizavam a transição entre a vida íntima e a vida 
partilhada:

A nossa hierarquia de associações está tecida num contínuo modulado 

que representa a verdadeira complexidade das associações humanas.

38 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 43.
39 Idem, p. 48.
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Esta conceptualização opõe-se diretamente ao isolamento arbitrário 

das assim chamadas comunidades da ‘Unidade de Habitação’ e do 

‘bairro’.40

Continuidade contra o isolamento
Finalmente, em Golden Lane existia uma outra condição fundamental do domínio 
público que não encontrava correspondência na Unidade de Habitação e que 
constituía uma das principais críticas aos modelos modernos, a continuidade. 
Se o domínio público se define primeiramente pela condição do acesso público, 
então este deve estender-se pelo território numa rede ininterrupta. Tal como 
os Smithson apontavam, este não pode existir enquanto ilha porque o seu 
isolamento implica que existe um território de domínio privado que, funcionando 
como barreira, destrói a sua condição pública.41

O projeto dos Smithson para Golden Lane partia do edifício singular para ensaiar 
um modo de associar vários edifícios e gerar uma estrutura urbana. Neste caso, 
como os próprios edifícios teriam ruas elevadas integradas, arquitetura e 
infraestrutura urbana pedonal seriam o mesmo.42 Assim, e invertendo a lógica 
de ocupação do quarteirão que tinha marcado indelevelmente a maioria das 
estruturas urbanas ocidentais até ao século XX, os Smithson substituíam o vazio 
da rua pelo cheio do edificado. A reprodução não-ortogonal dos blocos ao longo 
do território, como os Smithson previram, estendia as ruas elevadas numa rede 
contínua que asseguraria a circulação pedestre independente da circulação do 
recém emancipado carro, que se manteria no solo. Como multiplicação da cidade 
numa nova dimensão, vertical, a multiplicação do domínio público como parte 
integrante da arquitetura oferecia uma nova visão de cidade, uma que não viria 
a ser concretizada pelos próprios Smithson até alguns anos depois, no projeto 
construído de Robin Hood Gardens (1966-72).43

40 Our hierachy of associations is woven into a modulated continuum representing the true complexity of human 
associations.

 This concept is in direct opposition to the arbitrary isolation of the so-called communities of the ‘Unité’ and the 
‘neighbourhood’.

 Alison e Peter Smithson, (comunicação proferida no CIAM 9, Aix-en-Provence, a 24 de Julho 1953), in Team 10 
Primer, op. cit., p. 78.

41 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 34.
 The opportunity for opting-out of a given social situation seems to be one of the reasons why people have chosen to 

build and to live in cities, even if their ‘neighbourhood’ is in Surrey or New England. To be free in one’s associations, 
and not be forced by the size or structure of the community into unchosen relationships from which it is impossible to 
escape, is a genuine twentieth-century necessity.

 Alison e Peter Smithson, “Mobility”, in Architectural Design, October 1958, London, p. 388.
42 Os desenhos de projeto apresentados no CIAM 9 não representavam o contexto, a envolvente do edifício, por um 

lado comunicando um certo grau de abstração que a solução pretendia transmitir e, por outro lado, que o domínio 
público passava a integrar a própria arquitetura, na forma das ruas elevadas (deixa de haver a dicotomia edifício-
privado / rua-público porque a própria arquitetura inclui ambos). De modo semelhante, as colagens do edifício sobre 
uma área destruída por bombardeamentos funcionava como amplificador da ação do edifício, nos dois sentidos já 
mencionados.

43 Ainda assim, a ideia que sobrevive além do projeto de Golden Lane, as ruas-no-ar destes blocos de habitação onde 
todos têm lugar – pais e filhos brincavam ao lado de Marilyn Monroe e Joe DiMaggio –, são sobretudo a prova de que 
o projeto dos Smithson era um projeto social para a cidade, uma utopia de um presente de progressiva dissolução 
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Fixo: permanente e transitório
Alguns anos mais tarde e acerca dos processos mentais, fixo é o termo empregue 
por Alison e Peter Smithson para definir um elemento que é dotado de uma certa 
permanência, não necessariamente eterna, mas que goza de um ciclo de mudança 
relativamente longo e que, por sua vez, nos capacita a classificar e valorizar 
informações transitórias e, assim, a permanecer[mos] são[s] e lúcido[s].44 A 
permanência é, de igual modo, uma condição de alguns elementos das cidades 
que, contrastando com elementos transitórios, relativiza a escala temporal da 
sua própria construção e destruição. Nas suas palavras sobre a rápida evolução 
e complexidade emergente das cidades americanas, os Smithson tinham já 
defendido que a existência de pontos fixos, ou seja, um sistema de pontos de 
referência permanentes, era necessário para a estabilidade do individual.45 Do 
mesmo modo que são coordenadas temporais para a existência individual, a 
permanência de algumas arquiteturas ao longo da história – que implica a sua 
sobrevivência além de uma geração, uma certa persistência ou subsistência para 
que elas estejam no mundo quando chegamos e continuem cá depois de nos 
irmos –, assegura a estabilidade necessária para constituir um mundo comum, 
uma continuidade que reúne os homens não só num determinado momento, 
mas entre tempos diferentes. Na medida em que apenas aquilo que tem uma 
presença pública é que pode permanecer na memória coletiva, a condição da 
permanência está intimamente ligada ao domínio público. Porém, esta ideia, 
pela mão dos Smithson, não compreende apenas a existência de edifícios como 
fixos mas também de outros elementos urbanos:

Nos ciclos de mudança de uma comunidade, certos edifícios históricos 

são frequentemente considerados como fixos perpetuamente, e são, de 

facto, fixos enquanto forem considerados socialmente importantes. 

Outros, como tribunais ou edifícios municipais, têm funções 

praticamente imutáveis, ou – como centrais energéticas e outros 

grandes equipamentos industriais – representam investimentos 

demasiado massivos para serem alterados frequentemente.46

Estas são as arquiteturas tradicionalmente fixas. As arquiteturas 

transientes são as pequenas lojas e casas, que são adicionadas, alteradas 

ou completamente reconstruídas num ciclo de mudança curto.47

de hierarquias e celebração da vida urbana, de reconstrução de territórios devastados pela guerra a partir de novas 
ambições.

 Alison e Peter Smithson, “The Built World: Urban Re-identification”, op. cit., p. 186.
44 Alison e Peter Smithson, “Fix”, in Architectural Review, December 1960, p. 437.
45 Peter Smithson, “Letter to America”, in Architectural Design, March 1958, London, p. 97.
46 In the related cycles-of-change of a community, certain historical buildings are often regarded as fixed in perpetuity, 

and are indeed fixed as long as they are socially felt to be important. Others, like law courts or municipal buildings, 
have almost unchanging functions, or - like power stations and heavy industrial plants - represent investments too 
massive to be altered frequently.

 Alison e Peter Smithson, (Excerto de artigo “Fix” originalmente publicado na Architectural Review, Dezembro 1960), 
in Team 10 Primer, op. cit., p. 71.

47 These are the traditional architectural fixes. The architectural transients are the small shops and houses, that are 
added to, altered or completely rebuilt on a short-term cycle of change.
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Em Paris, as boulevards recebem agora tráfego diferente daquele para 

o qual foram destinadas. Neste novo século, um novo tráfego aparece, 

mas o espaço – o intervalo – mantém-se.48

As permanências referidas são componentes da cidade que satisfizeram as 
necessidades e aspirações de gerações passadas e que permaneceram com 
uma validade permanente além da sua utilidade direta, o que sugeria que o 
programa do edifício poderia mudar, mas a sua presença no território e o seu 
eventual contributo manter-se-ia. Os Smithson associavam particularmente as 
arquiteturas com uma função pública à sua persistência, como se de alguma 
forma as vontades do público fossem mais estáveis – mudando em ciclos 
históricos e culturais mais longos do que as vontades individuais, que mudavam 
consoante as modas passageiras – ou o próprio edifício devesse ser física e 
construtivamente mais resistente, dada a intensidade de uso e o número de 
usuários.

Nos momentos em que indicavam a permanência das formas da habitação, 
os Smithson referiam-se principalmente a aglomerados e não a edifícios 
singulares, considerando que a forma urbana que subsistia naqueles casos era 
a da comunidade e não a da célula individual, que poderia até sofrer alterações 
ou ser integralmente substituída sem desvirtuar as qualidades do conjunto.49 
Quando os Smithson, assim como os restantes membros do Team 10, discutiam 
a validade contemporânea dos aglomerados tradicionais, faziam-no partindo 
do reconhecimento da permanência da sua forma urbana, no território assim 
como na memória coletiva.50 Nestes casos, observavam essencialmente os 
padrões sociais dos aglomerados de casas tradicionais, apontados como 
paradigmáticos de situações sociais com grande complexidade e riqueza, em 
busca das pistas sobre a capacidade da forma arquitetónica conter, assegurar ou 
potenciar associações humanas. A natureza desta pesquisa implicava considerar 
fundamentalmente na arquitetura destes assentamentos o seu papel enquanto 
elementos conformadores de um espaço coletivo, não porque o interior das 
casas não lhes interessasse, mas, reconhecendo as falências estruturais da 
grande maioria dos assentamentos mais pobres – os que eram perversamente 
também mais fetichizados –, não estavam interessados em reproduzir o espaço 

 Alison e Peter Smithson, “Fix: permanence and transience” (reedição com alterações do artigo “Fix” originalmente 
publicado na Architectural Review, Dezembro de 1960), in Ordinariness & Light, op. cit., p. 177.

48 In Paris, the boulevards now bear traffic other than that for which they were intended. In this new century yet other 
traffic appears, but the space – the interval – remains.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 104.
49 But there are other fixes. For example, in traditional housing areas, the overhall use and character are constant, even 

when the actual components have been completely rebuilt many times. The same may occur in some industrial or 
dockland areas in which the plant and facilities are renewed, allowing them to remain, nevertheless, a similar kind of 
place.

 Idem, Ibidem.
50 We must, furthermore, recognize that many recognizable social entities in existing settlements – say that of the street 

in a mining village – have been created by the built form. A valid social entity can result from architectural decisions. 
That is, decisions which include consideration of plastic organization – the shape of the community.

 Alison e Peter Smithson, “An Alternative to the Garden City Idea”, op. cit., p. 230.
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da habitação. Sem querer perpetuar as condições mais infelizes, consideravam 
que a chave para a conservação das qualidades específicas destes modos de vida 
partia da interpretação e não da reprodução dos seus modelos e, por isso, estavam 
mais interessados no papel que o domínio público daquelas arquiteturas, ao 
invés da qualidade seriamente questionável da habitação, desempenhava na 
determinação da qualidade de vida daqueles aglomerados, da qualidade das 
relações sociais aí envolvidas.

Focos sociais e espaço social
Para os Smithson, dois elementos são responsáveis pela formação do espaço 
da cidade. Enquanto que os equipamentos e edifícios que servem funções 
públicas asseguram a sua permanência como elementos singulares, a habitação 
permanece como função urbana e raramente como unidade base. Assim, importa 
aqui notar a distinção que os Smithson estabelecem face à importância que os 
equipamentos ou, complementarmente, a habitação, podem ter na construção 
do espaço da cidade:

É verdadeiro dizer que as cidades apenas podem ser compreendidas a 

partir da natureza dos seus espaços à medida que nos movemos e os 

usamos. Os únicos elementos dos quais dispomos nas zonas residenciais 

para construir estes espaços da cidade, assim que estamos fora da área 

da habitação (dado que casas singulares não conseguem controlar 

espaços grandes) são as escolas secundárias, as lojas, e assim por 

diante. Obviamente, o espaço social imediatamente depois das zonas 

residenciais deve ser construído a partir destes elementos – e não há 

mais que possamos usar.51

De facto, a compreensão das cidades é determinada pela natureza dos seus 
espaços internos à medida que são percorridos, ocupados e usados – o que 
constitui o seu domínio público –, pois é apenas sobre aquilo ao qual tem acesso 
que a sociedade pode construir o seu julgamento. Assim, do mesmo modo que 
o domínio público é profundamente manipulado pela forma da habitação – na 
medida em que esta ocupa a grande parte do volume construído nas cidades 
–, também os edifícios comunitários desempenham um papel importante, 
fundamentalmente na formação dos espaços para as relações que vão além 
da esfera da atividade doméstica e na construção de outro tipo de núcleos 
de agregação. Se a habitação está mais próxima de enquadrar um espaço de 
vizinhança, onde as relações sociais dependem de uma maior proximidade e 
intimidade, os equipamentos estão mais próximos de estabelecer o espaço 

51 It is a truism to say that towns can only be comprehended by the nature of the spaces within them as we move about 
and use them. The only things we have got in the normal housing areas to build these spaces from, once we are 
outside the housing group (for houses on the ground cannot control big spaces) are the high schools, the shops, and 
so on. Obviously the next social space beyond the housing groups should be built from these elements – and there 
are no others we can use.

 Peter Smithson, “Social Foci and Social Space” in Architectural Design, December 1960, London, p. 489.
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que se pode considerar mais público, eventualmente transversal a diferentes 
grupos sociais. Para além de desempenhar funções relacionadas com o próprio 
funcionamento da sociedade e com a construção cívica, os edifícios de uso 
público dispõem do potencial para ser algo mais:

Instalações comunitárias não devem ser despejadas como objetos 

num espaço verde vazio onde só funcionam em parte; em vez disso, 

os elementos devem ser organizados de forma a criar espaço social: 

não colocar edifícios num lugar, mas com os edifícios criar um espaço. 

Em vez da capela no seu recinto, o gabinete administrativo atrás dos 

canteiros ou a escola nos campos de recreio, estes podem de alguma 

forma, com os jardins públicos e parques de estacionamento, criar 

espaço social comum.52

De certa forma, o espaço coletivo dos edifícios comunitários, tal como definido 
por Alison e Peter Smithson, é literal e figurativamente externo à sua própria 
função pública. Material em bruto para a construção do espaço social mais 
público, os equipamentos comunitários deveriam ser mais do que a conveniência 
que ofereciam ao cidadão. Além disto, quem defendia, como Peter Smithson, 
que a forma não é um resultado passivo de forças, mas uma força em si mesma 
cuja responsabilidade recai unicamente no arquiteto,53 acreditava, em nosso 
entender, numa arquitetura independente que responde com a mesma qualidade 
e princípios a pedidos públicos ou privados.

A derradeira prova da sua convicção surge em 1959, no mesmo ano em que Alison 
e Peter Smithson se propõem a responder à pergunta ‘O que é que acontece [na 
cidade moderna] ao centro histórico das cidades?’, quando recebem a comissão 
para projetar o edifício sede do jornal The Economist (1959-64), a ser construído 
no centro de Londres. Os Smithson, para quem ‘ir à cidade’ era essencialmente 
um gesto social de associação voluntária com os pares, um ato de comunhão,54 
consideram a noção de centro da cidade como o cenário onde o contacto se 
estabelece necessariamente a partir da liberdade de escolha na identificação 
intelectual e política, o que gera comunicação intensa ao mais alto nível.55 Numa 
Europa onde era cada vez mais difícil conservar um espaço em que se pudesse 

52 Community facilities should not be dumped down as objects in a void of green space where they are really only half 
working; instead the elements should be so organised as to create social space: not putting buildings on a site, but 
with buildings making a space. Instead of the chapel on its plot, the rates office behind its flower beds, the school in 
its playing fields, they can with the public gardens and car parks somehow make a common social space.

 Alison e Peter Smithson, “Social Focii, Social Space” (revisão do artigo original de Peter Smithson publicado na 
Architectural Design de Dezembro de 1960) in The Space Between, Köln, Walther König, 2016, p. 89.

53 Peter Smithson, “Draft Framework 4: concept document for CIAM X” (1956) in Team 10: In Search for a Utopia of the 
Present, Rotterdam, NAI Publishers, 2005, p. 49.

54 This act of communion, identifying oneself with a group, creates a situation in which one is prepared to give something 
up for a greater self. Where this happens, therefore, is a very important place.

 Alison e Peter Smithson, “Scatter” in Architectural Design, April 1959, London, p. 150.
55 Idem, Ibidem.
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tomar posse dele com todos os sentidos,56 a praça do The Economist era o lugar 
onde seria possível ao cidadão moderno recuperar no meio da contaminação e 
ruído mecânico. Assim, e a partir de uma encomenda privada, encarregam-se de 
concretizar definitivamente e numa situação real aquilo que investigavam desde 
o pós-guerra: como intervir na cidade de modo a considerar as relações sociais 
que estão em jogo, exprimindo uma condição atual mas sobretudo uma ambição 
futura.57 Com o The Economist, os Smithson acabam por projetar aquele que 
será o seu mais bem sucedido espaço de usufruto público, no seu sentido de 
associação mais pública, mais aberta e inclusiva.

Domínio público qualificado
Em 1969, Peter Smithson escreve pela primeira vez sobre a cidade inglesa de 
Bath, com duas intenções: a primeira, aterrorizado por algumas demolições de 
aglomerados de casas antigas, de agir contra o esquecimento para assegurar que 
as qualidades da cidade inglesa pudessem sobreviver para continuar a transmitir 
a sua lição;58 a segunda, de comunicar o modo como a qualidade da arquitetura, 
e especificamente do seu domínio público, é sinónimo da qualificação do espaço 
da cidade. Dada a sua preponderância na construção da cidade, da forma do 
edificado e sua expressão arquitetónica – onde o invólucro é também responsável 
pela mediação entre interior e exterior, membrana que sintetiza a expressão de 
um perante o outro – depende a sua qualidade.59 Posto isto, e como muitas vezes 
eram características algo fora do comum que tornavam alguns grupos de 
edifícios em bons lugares para viver e aquilo que neles era bom poderia muitas 
vezes não ser mais tangível do que a sua capacidade de provocar nos visitantes 
uma momentânea sensibilidade para traços de outro caráter de lugar,60 para 
os Smithson, e não obstante o reconhecimento de certas qualidades próprias dos 
edifícios, a qualidade da arquitetura no lugar não era racionalmente mensurável 
nem relativa a uma escala absoluta, mas dependia da sua leitura global.

Efetivamente, para Peter Smithson, Bath era um caso paradigmático desta 
situação. Dado que as cidades só podem ser compreendidas pela natureza dos 
seus espaços internos à medida que nos movimentamos e os usamos, a imagem 
da cidade inglesa de Bath que Peter Smithson dá a ver não é mais do que um 

56 Alison Smithson, “Saint Jerome. The Desert. The Study” in Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la Casa 
de Hoy (Max Risselada e Dirk van den Heuvel, ed.), Barcelona, Polígrafa, 2007, p. 298.

57 Such an analysis would not only include ‘what happens’, ‘the organisms’ habits, modes of life and relations to their 
surroundings’, such things as living in certain places, going to school, travelling to work and visiting shops, but also 
‘what motivates’ the reasons for going to particular schools, choosing that type of work and visiting those particular 
shops. In other words, trying to uncover a pattern of reality which includes human aspirations.

 Alison e Peter Smithson, (publicado originalmente na Architectural Design de Julho de 1956) in Team 10 Primer, op. 
cit., p. 79.

58 Peter Smithson, “Bath: Walks within the walls – a study of Bath as a built-form taken over by other uses” in Architectural 
Design, October 1969, London, p. 554.

59 Alison Smithson descreveria a qualidade, a partir do dicionário, como o grau de excelência, natureza relativa ou 
espécie de caráter, excelência geral; feito, traço característico, atributo mental ou moral, aquilo que torna uma coisa 
aquilo que é; propriedade; atributo; grau de bondade.

 Alison Smithson, “Places Worth Inheriting” in The Space Between, op. cit., p .83.
60 Alison e Peter Smithson, “Density, Interval and Measure” (1967), in The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 116.
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juízo sobre aquilo que, caracterizando e moldando o espaço comum, observável 
por todos, constitui o domínio público da sua forma urbana. Aliás, o próprio 
termo que Smithson usa para intitular o artigo, passeios, ilustra precisamente 
o caráter deambulatório, não intrusivo e simplesmente aberto às eventuais 
interferências daquele lugar sobre si próprio.

Neste sentido, as referências avançadas sobre Bath, relativas ao papel da 
arquitetura, davam relevo à importância da forma e qualidade arquitetónica 
no estabelecimento de uma definição qualificada do domínio público. Ainda 
que referenciando edifícios considerados notáveis, projetados por arquitetos,61 
Peter Smithson refletia sobre as qualidades de Bath partindo principalmente de 
exemplos de arquitetura dita anónima. Aquilo que observava era que o sucesso 
da cidade dependia também e especialmente da relação destes edifícios com 
o espaço público, identificando os fragmentos que pareciam mais habitáveis 
com o facto de oferecerem mais pavimento, disporem do seu próprio ‘jardim’, 
público, parecerem estar conectados com outros espaços abertos e com o campo 
e, ainda assim, representarem a escala individual perante a continuidade e 
grandeza da escala do espaço público.62 Efetivamente, a qualidade e consistência 
da imagem de Bath fazia-se a partir daquilo que, na arquitetura, era de domínio 
público, como o tratamento das fachadas, a conformação formal ou a expressão 
arquitetónica do espaço público e, como consequência dessa concentração de 
cada ação individual no espaço coletivo, não havia castelo, grande câmara 
municipal ou praça central pois o espaço cívico era o próprio espaço público, 
os espaços exteriores eram claramente as divisões da cidade, informais e não 
institucionais, onde as avenidas eram para andar e aparecer fora das casas 
e não para desfiles militares, onde jardins e relvados serviam para o prazer 
dos habitantes das casas próximas e onde as ruas pertenciam às casas que as 
conformavam. Em suma, à vida quotidiana de Bath tinha sido dada a atenção e 
o amor que em outros lugares eram apenas dedicados à glória do estado.63

61 Bath era, para Peter Smithson, a prova de que alguns bons projetos têm a capacidade de, como exemplo, impulsionar 
a qualidade geral de um assentamento. Para estabelecer as formas exemplares, Peter Smithson apoiava-se 
essencialmente nos projetos de John Wood (o Novo) em Bath, dos quais o Royal Crescent era indubitavelmente 
a obra prima. O Royal Crescent, incrivelmente regular, inconfundivelmente uma coleção de casas separadas, era 
confiante e completo de um modo que faria Versalhes parecer arrivista. A estratégia, tal como o projeto, tinha duas 
faces: por um lado, a forma e desenho dos alçados tardoz das casas eram deixados à vontade dos ocupantes, 
acessíveis apenas pelos seus jardins particulares e portanto renegados para o plano das decisões individuais. Por 
outro lado, a enganadora uniformidade da fachada pública manipulava sem esforço as irregularidades entre as 
casas, numa composição que aspirava à unidade, não pela dissolução das partes, mas antes pela sua inclusão num 
mesmo sistema de expressão arquitetónica, a uma mesma escala. O que unia as diferentes casas numa mesma 
operação urbana, a disposição côncava e a constrição formal do alçado mais público, tinha em vista a delimitação 
do seu espaço externo, o sustentar do terreno em frente para que este se tornasse no solo das casas.

 Peter Smithson, “Bath: Walks within the walls – a study of Bath as a built-form taken over by other uses”, op.cit.
62 Em específico sobre Bath, isto referir-se-à também à organização das casas individuais em banda que, sob a 

influência de alguns exemplos notáveis como o já mencionado Royal Crescent, eram tratadas como uma composição 
palaciana que priveligiava a coesão e conformação do espaço da cidade.

 John Summerson, The Architecture of the Eighteenth Century, London, Thames and Hudson, 1986, p. 162-166.
63 Peter Smithson, “Bath: Walks within the walls – a study of Bath as a built-form taken over by other uses”, op.cit., p. 554.
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Segundo a sua leitura, Bath demonstrava acima de tudo que era perfeitamente 
possível construir uma estrutura comunitária memorável, bela e coesa a 
partir de fragmentos. Alguns teriam de ser absolutos, muitos teriam de ser 
consistentes e totalmente realizados na forma construída, mas, dado isto, 
muitos poderiam ser projetados de forma indiferente e construídos com 
desleixe sem que o sentido de controlo se perdesse.64 Ao contrário do que se 
poderia pensar, a consideração de Bath como sem estrutura e dispersiva não 
lhe retirava a sua urbanidade, mas, pelo contrário, a aceitação do incerto, tal 
como do não planeado, era precisamente aquilo que possibilitava a construção 
coletiva e a abertura à responsabilidade partilhada a partir da responsabilização 
individual. Isto acontecia porque o sentido de controlo da arquitetura da 
cidade de Bath não era exercido através de planeamento urbano ou controlo 
estético, mas sobretudo pelo uso de processos de construção tradicionais e pela 
aplicação consciente de regras formais que, integradas no ofício da construção, 
tinham sido assimiladas e aplicadas por todos. Em suma, Peter Smithson 
atribuía a qualidade e consistência da imagem de Bath à sua construção como 
projeto coletivo, ou seja, à disponibilidade de cada iniciativa individual tomar 
parte de uma construção que era maior do que ela própria – a construção do 
espaço público da cidade –, olhando para o todo em busca de um mecanismo de 
resposta aos seus problemas particulares. Na raiz do projeto coletivo identificava 
a sensibilidade dos habitantes para a apreciação das qualidades do lugar que 
viam sendo construído, o que por sua vez os levava a participar ativamente na 
conservação da sua natureza específica e na continuação da sua valorização.

O espaço entre, o interior-exterior
Em 1963, ao invocar algumas particularidades da conceção espacial da 
arquitetura tradicional japonesa, Peter Smithson antecipa a formulação de 
um conceito próprio de espaço65 que, num primeiro momento, se desenvolvia 
contrariamente à tendência que identificavam no Movimento Moderno de 
conceção de edifícios como objetos individuais.66 Ainda que não faltassem 
exemplos de edifícios modernos que procurassem estabelecer a relação entre 
espaço interior e espaço exterior, na sua generalidade falhavam em conceber 
a arquitetura como presença que se estende além dos seus próprios limites 
físicos:67

No Japão, os objetos no vazio parecem deliberadamente postos de parte, 

algo que se observa unicamente em santuários e templos... porque os 

complexos de habitação, mesmo aqueles tão grandes como o Palácio 

Imperial de Kyoto, são contínuos espaciais, os edifícios organizados 

64 Idem, p. 564.
65 Of course the architect is only useful as an urbanist if what is offered is informed by a specific spatial vision. This 

evolves only very slowly and becomes specific to each situation.
 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 13.
66 Peter Smithson, “Planning Today” in Architectural Design, June 1957, London, p. 186.
67 Idem, Ibidem.
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deliberadamente de forma a moldar os espaços intermédios – o 

espaço intermédio exterior torna-se espacialmente tão organizado e 

reconhecível como o espaço dentro do edifício.68

A criação de lugares é mais difícil do que a criação de objetos porque 

requer que nos libertemos da ideia da arquitetura como edifícios e do 

urbanismo como a organização de edifícios. Pode ser que, em todas 

as épocas, a arquitetura, na medida em que deve primeiro tornar-se 

consciente para que se torne arquitetura, deva passar pela fase da 

criação do objeto para atingir a fase da criação do lugar.69

No exemplo da arquitetura tradicional japonesa tal como enunciada por Peter 
Smithson, a importância do vazio como elemento estruturante favorecia 
um determinado conceito de espaço arquitetónico, um que, no contexto do 
pensamento e obra dos Smithson, se pode referir tanto ao espaço interior 
como exterior de um edifício. Acreditavam que para que a noção da cidade 
em si como casa70 não se perdesse, era necessário que o ato arquitetónico de 
encerrar espaços não julgasse exclusivamente os espaços internos do edifício 
mas também o espaço da cidade. A ideia de que um edifício devia aspirar a 
conter os espaços em volta não era mais do que a conceptualização deste 
raciocínio, de que espaços interiores e espaços exteriores, privados e públicos, 
íntimos e coletivos, programa e cidade, deviam ser julgados como interiores 
da arquitetura. Por outras palavras, de que deveria aspirar-se a uma influência 
respetiva, mediada pelas formas da arquitetura, entre as qualidades específicas 
do espaço interior e as do espaço exterior que, ainda assim, não confundisse as 
propriedades do estar dentro da casa com o estar fora.

Constituindo-se como um universo no qual o interior e o exterior desempenham 
a mesma função ilustrativa, os quadros de Pieter de Hooch mencionados 
por Alison Smithson71 partilham da mesma condição que a arquitetura que 

68 In Japan, the objects in a void seem a deliberate setting-apart, unique to shrines and temples... for dwelling complexes, 
even those as large as the Imperial Palace at Kyoto are space continuums, the buildings being deliberately arranged 
to modulate the spaces between – the outside space between becoming as recognisably spatially organised as the 
space inside the buildings.

 Alison e Peter Smithson, “Form above all” (1963) in The Space Between, op. cit., p. 23.
69 Place making is more difficult than object-making for it requires us rid ourselves of the idea of architecture as buildings 

and of urbanism as the arrangement of buildings. It may be that in all periods, architecture, in so far as it must first 
become conscious in order to become architecture, must initially go through the object phase to reach the place-
making phase.

 Idem, p. 25.
70 However splendid the parks or museums, they only make more apparent by contrast the hopeless muddle round 

the home. No amount of community centres or cultural clubs can make up for the fact that we have no ideal to build 
towards. We have lost the thought of the city itself as home.

 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light, op. cit., p. 24.
 Para os Smithson, isto não era sinónimo de dizer que a cidade era equivalente à casa, até porque sempre se 

opuseram à formulação de Aldo van Eyck de que ‘casa é cidade e cidade é casa’.
 Peter Smithson, (declarações de 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings, op. cit., p. 79.
71 Seria em 1974 numa reunião dos Team 10 e a propósito do projeto da câmara municipal de Terneuzen de Jaap 

Bakema que Alison Smithson introduziria esta metáfora que, pela sua clareza sobre a relação público/privado, aqui 
se recupera. Ela não pretendia dizer que o exterior da casa deveria ser como o interior porque eles são, na verdade, 
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defendem. Nas pinturas, e mesmo que a cena representada tivesse lugar num 
espaço interior, o exterior e o interior eram igualmente claros e o trabalho 
tinha igual qualidade.72 Tal como na arquitetura, a correspondência entre o 
interior e o exterior, o privado e o público, não resultava na sua semelhança ou 
interferência mútua e eles eram aliás muito diferentes. Dizia Alison Smithson 
que a questão era que a cultura era absolutamente sólida, onde quer que se 
cortasse tinha a mesma qualidade.73

Acerca da complementaridade mas necessária distinção entre a esfera pública e 
a esfera privada, Peter Smithson elabora em 1976 uma proposta de uma pequena 
casa para um concurso de ideias organizado pela revista Japan Architect cujo 
enunciado, definido por Richard Meier, pedia que a casa fosse ‘urbana’, no 
sentido em que o espaço público e o privado deveriam estar relacionados.74 O 
projeto apresentado por Smithson, o vencedor, propunha chanfrar a esquina do 
terreno – onde a casa se deveria localizar segundo as exigências do concurso – 
com um muro de pedra. A partir daí, a arquitetura debruçava-se sobre o muro 
para projetar o espaço privado da casa e o espaço público da esquina, criando 
para ambos ambientes protegidos em diferentes medidas análogos à função e 
ocupação das duas esferas – o muro e distribuição programática protegiam a 
intimidade da casa, e o castanheiro da Índia oferecia um teto natural a quem se 
encontrava na esquina.75 Na condição de proximidade entre casa e rua, o limite 
sólido e severo do muro previa uma troca controlada entre ambos os universos 
que não dissipasse as suas qualidades, o que resultava numa casa amarela 
maravilhosa para as pessoas em ambos os lados do muro.76

O espaço americano
A personagem de Louis Kahn, que é uma referência para os Smithson em vários 
momentos, é também convocada a propósito do tratamento que o arquiteto 
americano fazia dos espaços públicos do projeto. A noção de quarto de Kahn, 
invocando uma divisão interior do edifício, denominava um espaço que 
denunciava o seu próprio processo de criação, sendo que o facto de considerar a 
rua como um quarto comunitário generalizava a sua definição e fazia da cidade 

muito diferentes, mas que o projeto deveria contemplar ambos mesmo que, como muitas vezes acontecia, o pedido 
do cliente só previsse as funções interiores do edifício.

 Alison Smithson, Team 10 Meetings, op. cit., p. 177.
72 Idem, Ibidem.
73 Idem, Ibidem.
74 Dirk van den Heuvel, “Casa Amarillha” in Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la Casa de Hoy, op. cit., p. 

236.
75 Escrito por Peter Smithson na proposta original:
 This design is intended to give a greater degree of protection to the private domain so as to restore quiet and privacy; 

yet to give more to the public domain. People tend to congregate on corners: children to meet their friends, visitors to 
look for street names or wave for taxis, residents to chat; this design gives a tree-shaded spot for doing these things. 
A spot with a seat and with tree roots bursting out of the surface of a grassy mound.

 Yet the meetings and scrabblings disturb the house little. The house still commands the corner, not the corner the 
house.

 Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 394.
76 Idem, p. 395.
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espaço contido pelo projeto de arquitetura. É num texto intitulado ‘O espaço 
entre’, acerca do trabalho de Kahn, que, em 1974, os Smithson introduzem 
pela primeira vez uma formulação que os aproxima de uma definição de vazio 
carregado:

As mais misteriosas, as mais carregadas de todas as formas 

arquitetónicas são aquelas que capturam o ar. As colunas do templo 

cujas paredes da cella desapareceram, o celeiro vazio, a casa de Kahn 

com os pilares de tijolo quadrados, as chaminés da Renascença Inglesa... 

tais formas agem num duplo sentido, concentrando-se no interior, 

irradiando flutuabilidade para o exterior. O drama é montado pelo 

círculo de cadeiras em volta da mesa redonda antes de os cavaleiros 

chegarem.77

Este modo de entender o espaço levava a considerar, na sua leitura, não 
apenas os edifícios como massa mas também o vazio como massa. Este teria 
uma densidade e presença próprias e não seria apenas o sobrante que existe 
no negativo do edificado. Como todo o intermediário, este espaço vazio – 
representado no texto dos Smithson pela figura da mesa – era simultaneamente 
o elemento que reunia os homens numa experiência partilhada e, contudo, era 
também aquilo que assegurava a sua separação para que a individualidade não 
se perdesse. Em certo sentido, se interpretarmos, ainda que com precaução, o 
vazio dos Smithson como o domínio público, veremos que tal como uma mesa 
se coloca entre as cadeiras em seu redor, o domínio público é o vazio interposto 
entre os que habitam em comum no mundo, aquilo que conecta todos, mas que 
é diferente do lugar que cabe a cada um dentro dele.

Ainda que não num primeiro momento, a noção de vazio ligante de Alison e Peter 
Smithson baseava-se também no conceito de espaço – que era especialmente 
percetível na cultura norte-americana – como um vazio que pode ser circunscrito, 
uma espécie de delimitação de uma zona ou um campo de experiências sensível 
que se torna em unidade de medida da arquitetura na sua relação com a cidade.78 
Em 1981, Peter Smithson viria a esclarecer que, no seu entender, o intervalo, 

77 The most mysterious, the most charged of architectural forms are those which capture the empty air. The standing 
columns of the temple whose cella walls have gone, the empty barn, the Kahn house of the square brick columns, 
the chimneys of the English Renaissance... such forms are double-acting, concentrating inwards, radiating buoyancy 
outwards. The drama is set up by the ring of chairs at the round table before the knights arrive.

 Alison e Peter Smithson, “The Space Between” in Oppositions 4, 1974, New York, p. 76.
78 A apologia da linguagem espacial especificamente Americana fazia-se, segundo Peter Smithson, reconhecendo que 

esta teria tido origem na descoberta da separada e absolutamente contida geometria do Templo Grego Dórico e na 
experiência da arquitetura grega, onde não há espaço, há apenas um vazio com edifícios lá dentro.

 Alison e Peter Smithson, “The Space Between: Objects in a void” in The Space Between, op. cit., p. 17.
 This separated temple-shape was architecture’s contribution to the classic period of the American landscape: the 

period of republican simplicity between the founding fathers and the Civil War, when the grid – the lightest of bindings, 
the minimum of collective support – located an interchangeable man in the interchangeable landscape of an idealized 
egalitarian order.

 Peter Smithson, “Space the American Mediator” (publicado originalmente como “Space is the American Mediator: a 
Speculation” em The Harvard Architectural Review 2, Spring 1981, Cambridge), in The Space Between, op. cit., p. 
175.
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ou a distância, era a linguagem do urbanismo Americano79 pois enquanto que 
na Europa a mediação entre edifícios se fazia pela construção de dispositivos 
formais – como paredes, escadas ou colunatas –, na América a ligação entre 
um e outro edifício, ou entre um edifício e o grupo de edifícios,80 fazia-se pela 
ausência de construção e pela variação de intervalo:81

O intervalo tornou-se a linguagem do urbanismo Americano: intervalo 

que varia com a importância da instituição que simboliza. Nas cidades 

Americanas, se se chega a um intervalo entre os blocos construídos, 

espera-se que exista uma instituição de algum tipo; geralmente a 

câmara municipal tem o maior, a galeria de arte, a biblioteca, o quartel 

de bombeiros, a esquadra da polícia, e assim por diante até – nas 

comunidades mais pequenas – o consultório do médico; é a linguagem 

aceite.

O cálculo da distância – intervalo – é uma capacidade natural nos 

Americanos – tempo de viagem em horas, caminhada em quarteirões. 

A capacidade de descrever lugares é muito menos marcada e o sentido 

de orientação temporal – história – praticamente ausente.82

Na conceção norte-americana de espaço, a marcação do intervalo resultava 
num poderoso dispositivo político de construção social, onde até o parque 
de estacionamento do supermercado, que era meramente ostensivo para o 
visitante europeu, não desempenhava apenas uma função objetiva de guardar 
carros mas operava, no sentido da tradição americana, para transformar o 
supermercado numa instituição dotada de significado social83 (atestando à 
capacidade do espaço vazio estabelecer hierarquias de importância, dadas pela 
extensão no território pouco denso ou pelo espaço deixado livre na cidade). 
O que Peter Smithson procurava defender era que se o vazio era o principal 
responsável por organizar um conjunto de edifícios – uma ideia que se colocava 
em oposição à forma ordenada a partir de composições simétricas, proporção 
ou uso de geometrias platónicas –, então o espaço público não era sobrante mas 
dispunha de uma densidade e autoridade próprias que, neste caso, reconhecia 
como elementos ordenantes o próprio funcionamento social e não apenas razões 
geométricas. A esta abordagem projetual topológica Reyner Banham apelidava 

79 Peter Smithson, “Space the American Mediator”, in The Space Between, op. cit., p. 171.
80 Idem, Ibidem.
81 Interval is to do with our deepest feelings... those concerning territory. Without interval, our sense of self gets lost; we 

lack the space to mark out what is still ourself, our territory. Those tiny physical marks of pawprint, smell, known noises, 
known light patterns, known safe places, known places of enjoyable risk.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 455.
82 Interval became the language of American urbanism: interval that varies with the importance of the institution it 

symbolizes. In American cities, if one comes to an interval between the built-up blocks one expects an institution of 
some sort; usually the city hall has the largest, the the art gallery, the library, the fire station, the police station, and so 
on down to – in the smallest communities – the doctor’s office: it is the accepted language.

 Calculation as to distance – interval – is a natural ability in Americans – travel time by hours, walking by blocks. Place 
descriptive ability is much less marked and sense of location in time – history – almost absent.

 Peter Smithson, “Space the American Mediator”, op. cit., p. 179.
83 Idem, Ibidem.
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de a-formal84 e, segundo ele, era possível encontrar desde logo no projeto dos 
Smithson para a Universidade de Sheffield (1953).

A crença de que o vazio dos Smithson se identifica, talvez não de modo restrito 
mas seguramente tendencial, com o domínio público da arquitetura vai sendo 
confirmada. A inclusão da noção enunciada de espaço norte-americano na 
discussão do problema do domínio público advém de dois fatores, não exclusivos 
mas necessariamente complementares: o primeiro, de que o argumento é 
construído na perspetiva do espaço da cidade, e o segundo, de que o espaço 
ao qual os Smithson se referem fluía livremente em torno dos seus edifícios, 
sendo verdadeiramente público: a este propósito citam a lei das vedações 
norte-americana que, por volta de 1870-80, requeria que os donos de gado 
construíssem vedações para impedir que os animais circulassem livremente o 
que tinha causado, em sentido inverso, que os habitantes retirassem as cercas 
em torno dos seus quintais, cemitérios e jardins,85 devolvendo-os ao contínuo 
espaço público:

Penn disse que a estrada era mais importante do que a propriedade – 

uma reversão dos valores tradicionais – e certamente nas cidades de 

crescimento mais tardio a quantidade de espaço de domínio público era 

e é vasta. Em 1900 Denver era 45% espaço de rua.86

O vazio carregado
Por este motivo, não é de estranhar que seja a propósito do legado de Mies van 
der Rohe – com um foco particular nos seus projetos norte-americanos – que 
os Smithson avancem além da leitura do fenómeno do espaço americano para 
ensaiar uma posição própria, sustentada pela criação de um novo conceito, o 
vazio carregado. Além da clareza construtiva e expressão arquitetónica, aquilo 
que os Smithson mais admiram no projeto de Mies para o parque Lafayette é a 
qualidade do espaço que circula entre os edifícios, público, e a sua relação com 
as construções. Sobre várias outras obras de Mies, presença contínua no leque 
de referências que acompanha os Smithson desde o seu primeiro projeto até 
ao final da sua carreira – momento em que a devoção era expressa por via das 
palavras e não tanto dos projetos construídos, que aliás eram escassos –, os 
Smithson elogiam a amplitude da sua interferência no contexto e o modo como 
os seus edifícios eram capazes de conter, sem encerrar, os espaços em volta:

84 It will be observed that ‘Formal’ has two different antonyms in this argument: ‘Informal’ and ‘A-formal’. The meanings 
to be allocated to the three words in the context of the present argument can be crudely distinguished as follows – 
‘Formal’, symmetrically composed, or ordered by some other very explicit abstract geometrical discipline;

 ‘Informal’, asymmetrical and subject to some less strict visual discipline (such as Picturesque composition);
 ‘A-formal’, unconcerned with geometrical or visual compositional techniques of any pre-conceived type.
 Reyner Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, London, The Architectural Press, 1966, p. 41, nota 11
85 Peter Smithson, “Space the American Mediator”, op. cit., p. 170.
86 Penn said that the road was more important than the property – a reversal of traditional values – and certainly in the 

late-grown cities the amount of space in the public domain was and is vast. In 1900 Denver was 45% street space.
 Idem, p. 179.
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Praticamente sem excepção, os edifícios de Mies parecem conter o 

espaço em volta. É claro que eles são engenhosamente implantados e 

todos os elementos são dimensionados de acordo com o lugar, mas a 

projeção de um campo espacial em seu redor é mais do que isso.87

E, alguns anos mais tarde:

Talvez seja possível interpretar um certo aspeto desconsiderado 

da obra de Mies van der Rohe como a sobrevivência de uma ordem 

da Idade Média – uma obra da mente Gótica – pois os seus edifícios 

parecem carregar o espaço em volta, gerar novos territórios.

É disto que o seu longo processo de modelação – o arranjo e re-arranjo 

– dos espaços entre edifícios se tratava. Não era um jogo visual e o 

processo não envolvia a mente consciente.88

No mesmo artigo de 1991 em que se referiam a uma ordem da Idade Média como 
aspeto da obra de Mies van der Rohe, faziam um retrato da construção da cidade 
medieval que parecia querer indicar que o estar carregado se relacionava com 
um certo potencial para o cumprimento de funções imprevistas, desconhecidas 
ou até mesmo antes do seu uso ser completamente compreendido.89 O conceito 
de vazio carregado, reconhecidamente cunhado por Alison e Peter Smithson, 
sinalizava esta capacidade da arquitetura carregar o espaço em volta com uma 
energia que se pode juntar a outras energias, influenciar a natureza daquilo 
que possa vir a acontecer, antecipar acontecimentos... uma capacidade 
que pressentiam e sobre a qual podiam agir, mas que não conseguiam 
necessariamente descrever ou registar.90 Não deixa de ser reconhecível, perante 
a aparente dificuldade da sua definição, uma imponderabilidade complexa e 
contraditória que caracteriza o conceito de vazio carregado. Na impossibilidade 

87 Almost without exception Mies’ buildings seem to have the space around within them already. Of course they are 
cunningly sited and their parts sized to place, but that projection of a field of space around them is more than that.

 Peter Smithson, (nota sem título, 1987) in Changing the Art of Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames dreams, The 
Smithsons, op. cit., p. 56.

88 Maybe one can interpret a certain unregarded aspect of the work of Mies van der Rohe as a survival of an order of the 
Middle Ages – a working of the Gothic mind – for his buildings seem to charge the space around them, make outdoor 
territories in embryo.

 It is this that his long consideration – the arrangement and re-arrangement – of the spaces between buildings was all 
about. It was not a visual game and the process did not involve the conscious mind.

 Peter Smithson, “Functional to Passage” (publicado originalmente na ILA&UD Year Book, 1991-1992) in Changing the 
Art of Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames dreams, The Smithsons, op. cit., p. 62.

89 As a crude antithesis, the urban ordering of the Renaissance was an order of form, that of the middle-ages an order 
of living... the street was functional to passage; the market square functional to market; the threshing floor functional 
to threshing; the sheep-fold functional to the sheltering of sheep... the making of these places in a time of men with 
hand-tools only was an enormous effort; such that every act needed to yield the maximum advantage.

 Buildings for common use... the farm; the barn; the mill; the granary; the manor house: the bastion; the fort; the town 
walls; the gates... needed therefore to be both themselves and part of the ordering of the territory around them: to offer 
places for use in the spaces contiguous to them, often in advance of that use being fully comprehended.

 [...] The street of the time before books was the reservoir of the energies on its flanks.
 Peter Smithson, “Functional to Passage” (publicado originalmente na ILA&UD Year Book, 1991-1992) in The Space 

Between, op. cit., p. 141.
90 Peter Smithson, (1992) in The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 13.
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de eles próprios o definirem em concreto, deixam as portas abertas para a 
interpretação livre e libertam a arquitetura de regras preconcebidas e padrões 
mensuráveis, impossibilitando uma execução plena que se diga correta.

Consequentemente, cremos estar na invenção, tal como esta é formulada por 
Alison e Peter Smithson, a condição ambiental essencial do vazio carregado. 
De acordo com os Smithson, a evolução de qualquer formalização provém 
de um pensamento incompleto e a invenção [é o que o] completa e [lhe] dá 
corpo.91 O impulso criativo, que está na base da invenção, muitas vezes deriva 
de um sentido de ligação92 entre a mensagem e o recetor pois a receção de uma 
mensagem implica uma capacidade no recetor, o que por sua vez instila a 
confiança que o encoraja a ser ele próprio,93 completando-a; o mesmo acontece 
quando a disposição das formas, para que tomem posse do vazio, o carregam 
com uma potência que responde ao novo espírito da invenção.94 Em suma, se a 
capacidade criativa, a invenção, é o que nos capacita a completar um pensamento 
que herdamos incompleto, está precisamente na disposição do pensamento na 
sua incompletude a ação de carregar algo de uma potência que só passa a estar 
explorada quando é encarada a partir de uma perspetiva específica, capaz de 
pela ação lhe completar um sentido:

Parece que um edifício hoje só é interessante se for mais do que ele 

próprio, se carregar o espaço em volta com possibilidades de conexão, 

especialmente se o fizer com uma quietude que, até agora, a nossa 

sensibilidade não era capaz de reconhecer como arquitetura.95

Em paralelo com as suas próprias descobertas, o conceito de vazio carregado 
surgia como o último estágio de um desenvolvimento teórico que na sua génese 
concebia o domínio público a partir de níveis de associação humana e que 
progressivamente as abandonava em favor de um conceito de espaço que era 
menos completo, não necessariamente na sua conformação física ou nas suas 
qualidades próprias, mas no seu campo de ação social. O abandono completo 
de conceitos pré-existentes para ilustrar os espaços da cidade em prol de um 
conceito inteiramente novo, o vazio carregado, é símbolo extremamente preciso 
desta evolução do seu processo mental, não apenas na medida em que prova 
o afastamento de uma escala com vários valores e a aproximação a uma ideia 
unitária como também na evolução do seu pensamento em termos políticos, 
sobre o que pode e deve ser o espaço da cidade. A experiência de um vazio 
carregado, gesto reconciliador entre intensidade e esvaziamento, separação e 

91 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 37.
92 Idem, Ibidem.
93 Idem, p. 39.
94 Idem, p. 84.
95 It would seem as if a building today is only interesting if it is more than itself, if it charges the space around it with 

connective possibilities, especially if it does this by a quietness that, until now, our sensibilities could not recognise as 
architecture at all.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 172.
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ligação, identidade e neutralidade, atestava à complexidade inédita do próprio 
elemento e, neste sentido muito preciso, a necessidade de introdução de um novo 
conceito, não a rua ou outra forma urbana que já tivesse nome,96 denunciava a 
vontade de criar um novo tipo de elemento urbano, que não tinha nome porque 
ainda não existia. 

Ainda que não seja possível declarar que todos os seus projetos se desenvolvem 
em torno desta ideia, arriscamos admitir que aqueles que mais se aproximam 
da sua concretização são também aqueles que oferecem o vazio ao uso público, o 
edifício The Economist e o projeto de habitação pública de Robin Hood Gardens. 
De facto, e se a figura do vazio carregado se relacionava intimamente com um 
desejo de encontrar para a cidade e sociedade do pós-guerra e do futuro uma 
nova forma urbana representativa da sua nova condição, arriscamos concluir 
que esta – a mais aclamada invenção dos Smithson – era tendencialmente de 
domínio público e era certamente enquanto espaço público que cumpria com 
maior sucesso o seu desígnio.

Desde o início do seu percurso profissional, a ideia de construir em direção a uma 
estrutura comunitária97 exigia que se aprendesse a olhar a cidade como a soma 
de ações individuais e, consequentemente, que se desenvolvessem disciplinas 
para que essas ações, que são principalmente e primariamente egoístas, que 
servem inicialmente um propósito autocentrado, pudessem também servir fins 
coletivos:98

Brincando, poderia dizer-se que não vos pagam pelo pequeno bocado 

que está vazio (...) O vazio implica uma arquitetura do pobre, como 

quando a arquitetura não custa nada às pessoas, o que aproxima 

muito o papel do arquiteto do de um pastor evangelista; isto é, que 

não trabalha por dinheiro. (...) A outra coisa acerca de ser pobre é que 

podes dizer que te estás a sacrificar pela comunidade. (...) Estou a falar 

de fazer aquilo que parece necessário. O que parece necessário pode 

não dar dinheiro.99

Finalmente, e ficando sem saber se, neste caso, o vazio de Peter Smithson é o 
espaço livre ou a inação como estratégia (possivelmente ambos),100 parece-nos 

96 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 20.
97 Alison Smithson, Urban Structuring: Studies of Alison & Peter Smithson, London, Studio Vista, 1967, p. 74.
98 Idem, Ibidem.
99 Bromeando, se podría decir que no os pagan por el pequeño trozo que está vacío [...] El vacío implica una arquitectura 

de lo pobre, como cuando la arquitectura no le cuesta nada a la gente, lo que aproxima mucho el papel del arquitecto 
a ser un pastor evangelista; esto es, no trabajar por dinero. [...] La otra cosa acerca de ser pobre es que podrías 
decir que te estás sacrificando por la comunidad. [...] Estoy hablando de hacer aquello que parece necesario. Lo que 
parece necesario puede que no dé dinero.

 Peter Smithson, Conversaciones con Estudiantes: un espacio para nuestra generación (Catherine Spellman e Karl 
Unglaub, ed. e tradução de Moisés Puente) (conversa de 17 de Novembro de 2001), Barcelona, Gustavo Gili, 2004, 
p. 78-79.

100 [...] it is important not to try to fill every hole as if we were developers.
 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 172.
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que o eventual paradoxo de oferecer um vazio seja também a defesa daquilo que 
na arquitetura está disponível para todos, a parte mais explícita da arquitetura 
pública dos Smithson e aquela que, depois de as ideias morrerem, sempre 
sobreviverá pois, se é no vazio que a vida tem lugar,101 ela regressará sempre 
para o ocupar.

101 Peter Smithson, citado por Catherine Spellman e Karl Unglaub in Conversaciones con Estudiantes: un espacio para 
nuestra generación, op. cit., p. 89.
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I
Do nosso ponto de vista, o The Economist será o edifício dos Smithson que 
melhor dá a ver o seu conceito de vazio carregado, ao mesmo tempo que parece 
também ser aquele que, mais claramente, coloca o domínio público enquanto 
tema central e estruturante de todo o projeto, perspetiva que – parece-nos – 
seria a dos próprios autores em relação àquela sua obra em particular.

Com este projeto, Alison e Peter Smithson foram capazes de demonstrar como 
é possível priorizar a consistência e qualidade do espaço urbano do centro de 
Londres sem deixar de responder às necessidades do projeto, sendo que o espaço 
de domínio público do The Economist só sai valorizado quando enquadrado 
numa resposta global que não só atende a objetivos conscientes e expressos pelo 
cliente e pelos próprios arquitetos como cumpre com exigências funcionais e 
ambientais de um programa e lugar extremamente complexos. Além disto, e mais 
do que simplesmente conciliar diferentes programas, os Smithson conseguem 
essencialmente reunir e pôr em contacto, no espaço central exterior, o público 
que os frequenta. Pela oferta explícita ao espaço público – e particularmente 
tendo em conta que parte de um sonho liberal para se transformar num projeto 
sobre o caráter público do espaço –, o edifício do qual nos propomos falar 
merece ser considerado, em nosso entender, como uma lição sobre a condição 
pública transversal a toda a arquitetura. No The Economist, que atua por dentro 
das estruturas da economia e da produção, parece ter-se aberto espaço, literal e 
figurativamente, para o comunitário.

II
Em primeiro lugar, importa observar como o projeto do The Economist 
resulta de uma certa sintonia entre o cliente e os arquitetos. Além do mais, e 
surpreendentemente, note-se que foi a partir de um pedido inusitado do cliente 
que a escala do projeto sofreu um aumento significativo em relação ao plano 
inicial, o que teve um profundo impacto na solução que hoje se vê construída.1 
A história da encomenda, indicando um ponto de partida, torna-se assim 
especialmente relevante para a compreensão de algumas decisões de projeto, 
nomeadamente a divisão do programa e formalização do conjunto de edifícios.

Como resultado da destruição das suas instalações durante a guerra, o jornal 
The Economist tinha alterado a sua sede múltiplas vezes até 1959, ano em que 
Sir Geoffrey Crowther, diretor da publicação desde 1947, decide reunir todos 
os escritórios numa mesma localização e num novo edifício.2 Apesar de uma 
modesta circulação e de um aparente apartidarismo, o jornal gozava de grande 

1 Peter Smithson viria a reconhecer, alguns anos mais tarde, a crescente influência que o cliente detinha sobre o 
processo de projeto, o que tornava crucial que este fosse capaz de acompanhar o raciocínio do arquiteto.

 Peter Smithson (em entrevista a Fouad Samara a 23 de Junho de 1994) in Modernism Without Rhetoric: Essays on the 
Work of Alison and Peter Smithson (Helena Webster, ed.), London, Academy, 1997, p. 178.

2 Irénée Scalbert, “Architecture is not made with the brain”, in Alison & Peter Smithson: A Critical Anthology (Max 
Risselada, ed.), Barcelona, Polígrafa, 2011, p. 193.
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influência e consegue instalar-se em St. James, o bairro dos clubes londrinos, 
uma das zonas mais conservadoras de Londres e densamente sufocada com 
factos históricos e acumulação de significados3 – como referem os Smithson na 
memória descritiva do projeto. Desinteressado no desenvolvimento do projeto, 
Crowther encarrega um dos administradores do jornal, Peter Dallas-Smith, da 
sua gestão, mas não sem impor duas condições: a primeira, de que deveria ser 
garantido o contrato de construção à empresa de um amigo seu; a segunda, de 
que deveria ser incluído no projeto um apartamento, disponível para Crowther, 
que se localizaria no topo de uma torre com, no mínimo, dez pisos de altura.

Este requisito extraordinário teve, logo à partida, um grande impacto no projeto. 
Sendo que a área de construção permitida para o novo edifício não poderia 
ultrapassar em cinco vezes a área do terreno de implantação,4 não seria possível 
construir uma torre com a altura pretendida no lugar do edifício que planeavam 
demolir. Assim, para conseguir a área necessária provou-se inevitável um plano 
de aquisição que foi facilitado não só pelas capacidades negociais de Dallas-
Smith como pelas relações que mantinha com instituições influentes em Londres 
e que lhe permitiram orquestrar a compra dos edifícios adjacentes ao que já 
possuíam – incluindo propriedades da coroa britânica, que de qualquer modo 
detinha grande parte da área de St. James. Para complementar a compra de 
propriedades – e porque o enquadramento legal requeria uma combinação de 
habitação, escritórios e serviços naquele local – foi acordada a participação de 
outras entidades no projeto, que cofinanciariam a construção e posteriormente 
ocupariam os edifícios. O Boodle’s Club, instalado em terreno contíguo ao local 
de intervenção, foi uma das instituições que se integrou no projeto e em cujas 
instalações os Smithson também interviriam. Como resultado desta lógica 
de colaboração, a combinação de vários programas ocupados por entidades 
distintas viria a justificar e contribuir para a decomposição da área de construção 
em três volumes.

O processo de escolha do arquiteto por parte do cliente também terá sido 
marcante, já que é revelador da importância que atribuíam à excelência das suas 
instalações, assim como de uma espécie de dignidade à qual acreditavam que 
um edifício numa zona histórica como St. James deveria corresponder. À luz 
deste entendimento – e podendo nós apenas especular se as suas ações resultam 
do reconhecimento do papel do arquiteto ou, por outro lado, da consciência da 
valorização imobiliária que este traz consigo –, Peter Dallas-Smith começa a 
busca por um arquiteto entrevistando vários candidatos indicados por alguns 
jornalistas de arquitetura, os quais tinha contactado em busca de recomendações. 
Quando a sua seleção fica reduzida a dois escritórios, George Trew & Dunn 
e Alison e Peter Smithson – os primeiros escolhidos por serem conhecidos 

3 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, New York, The Monacelli Press, 2005, p. 73.
4 Alison e Peter Smithson, “The Economist group: St. James’s Street, London”, in Architectural Design, February 1965, 

London, p. 64.
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de Dallas-Smith e os segundos pela sua reputação vanguardista – ambos são 
encarregues de produzir um estudo prévio para o projeto.5

Para além de contemplar o programa desenvolvido em colaboração com os 
funcionários do The Economist, cada estudo prévio deveria ter por base uma 
análise sobre possibilidades de implantação dentro das restrições regulamentares 
que tinha sido levada a cabo por um outro arquiteto, contratado como consultor 
do cliente. Esta análise de base contemplava três alternativas de volumetria, 
todas partindo de um esquema com edifícios colocados sobre um pódio. Na 
primeira alternativa, o edifício ocuparia o perímetro do terreno; na segunda, 
uma torre, albergando a totalidade do programa, ficaria no centro do terreno; 
na terceira, que combinava ambas as abordagens, um bloco fechava a frente 
da rua de St. James e uma pequena torre era implantada no outro extremo do 
terreno. Eventualmente, George Trew & Dunn apresentam uma proposta que 
remete para a Lever House dos SOM, nessa altura tida como referência para 
edifícios de escritórios, e os Smithson apresentam uma composição assimétrica 
que compreende três edifícios em separado, cada um com altura diferente e 
programa distinto.

Apesar de remeter para as propostas contempladas na análise de base, o projeto 
dos Smithson faz uma adaptação crucial que é claramente informada pelas suas 
ideias de urbanismo e que prova a originalidade do seu projeto: em vez de encerrar 
a frente de St. James com um bloco contínuo, decidem deixá-la permeável como 
compromisso entre a conservação do perfil da rua e a abertura do interior do 
quarteirão à cidade. O projeto demonstra a importância de diferentes naturezas do 
espaço público, reconhecendo que apenas a adição inteligente consegue atribuir 
novas qualidades sem desfazer os espaços existentes. A colocação do edifício 
do banco na frente da Rua de St. James demonstra, pela forma arquitetónica, 
um outro modelo de espaço urbano que não só aceita o tecido histórico como 
dialoga com ele. Na nossa leitura, esta decisão prova que, mesmo que o pedido 
e a posição do cliente tenham sido cruciais na disposição das condições de base, 
foram as ideias de Alison e Peter Smithson que estabeleceram a estratégia de 
implantação a adotar.

III
Se a proposta de Alison e Peter Smithson consiste em estabelecer um sentido de 
equilíbrio entre a cidade oitocentista existente e uma nova intervenção que se 
distingue da pré-existência pela distribuição distinta dos cheios e vazios urbanos, 
podemos especular sobre uma referência ao Seagram de Mies van der Rohe, 
aliás reconhecida pelos próprios Smithson. Ainda assim, e apesar de não ser 
possível descartar este ou outros projetos do arquiteto alemão como referência 
para o The Economist, não cremos serem capazes de explicar a história toda. 
Se, segundo os próprios arquitetos, o The Economist é entendido como um 

5 Irénée Scalbert, “Architecture is not made with the brain”, op. cit., p. 193.
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descendente do seu projeto de Berlim Hauptstadt, então um olhar sobre este 
torna-se necessário.

Elaborada em 1957, a proposta para Hauptstadt encarava o problema moderno 
da mobilidade como tema de projeto e a sua principal estratégia era a de 
separação dos sistemas de circulação. Trabalhando sobre a inevitável supremacia 
do carro no nível do chão, a proposta procurava, pela construção de um sistema 
de plataformas elevadas, recriar uma rede de ruas que, exclusivas para peões, 
devolveriam à cidade o seu domínio público pedestre. Este pensamento tático 
de separação das duas redes de circulação não é surpreendente, especialmente 
considerando a visão das cidades tomadas pelo carro e a transformação dos 
cidadãos em peões arrastados para as bermas – canais de circulação submissos 
à vontade dos meios de transporte metropolitanos. Tal era o cenário em St. 
James já que, como o London County Council tinha identificado em 1943, um 
dos maiores problemas que Londres enfrentava no pós-guerra era a congestão 
de tráfego.6

Não é por isso de estranhar que seja também possível cruzar o projeto do The 
Economist com o plano de Kahn para Philadelphia, embora, cremos, a única 
comparação que nos interessa e que, de resto, achamos plausível, não é tanto 
morfológica como conceptual. De facto, em diversas ocasiões, tanto Alison como 
Peter Smithson escrevem sobre a influência de Louis Kahn e sobre as virtudes do 
seu estudo para a cidade norte-americana, o qual demonstrava que, apesar de a 
mobilidade ser entendida como fator de perturbação da cidade – na configuração 
que observavam à época –, poderia tornar-se numa ferramenta importantíssima 
da sua estruturação. Para os Smithson, Kahn era o único arquiteto americano 
que estava conscientemente a tentar criar, pelas ferramentas da arquitetura, 
uma cidade reorganizada e revalidada – sem noções antiquadas de tentar 
mudar radicalmente o modo de vida das pessoas (ou o padrão de produção),7 
mas procurando reconhecer e trabalhar sobre uma realidade que conhece 
profundamente. Então, a importância não era simplesmente que Kahn tivesse 
sido capaz de reconhecer o problema, mas que tivesse desenvolvido técnicas que 
operavam sobre a especificidade da situação. A principal estratégia do seu plano 
para Philadelphia era reorganizar as vias de circulação existentes. Alterando o 
calibre, a direção e velocidade de circulação, o plano de Kahn tinha o poder de 
sugerir lugares-para-parar-e-fazer-coisas.8

Em comum entre o esquema de Hauptstadt e o plano de Kahn está uma vontade 
de distanciar o espaço da cidade da sua função infraestrutural e aproximá-lo 
à sua função de espaço público como espaço cívico, partilhado, para a vida 

6 The most obvious and ubiquitous defect in pre-war London was that of traffic, both the congestion in the streets and 
the strap-hanging in tubes.

 J. H. Forshaw e Patrick Abercrombie, County of London Plan, London, MacMillan, 1943, p. 3.
7 Alison Smithson, Urban Structuring: Studies of Alison & Peter Smithson, London, Studio Vista, 1967, p. 44.
8 Peter Smithson, “Social Foci and Social Space” in Architectural Design, December 1960, London, p. 489.
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social e política, preterindo razões funcionais em prol de qualidades espaciais. 
No nosso entender, talvez esteja precisamente aqui, na compreensão da sua 
ação sobre o espaço coletivo e não na solução formal como muitos defendem, 
a importância da colocação do The Economist entre estes dois projetos. Na sua 
interferência no espaço da cidade, o The Economist estabelece uma hipótese de 
compromisso entre o radicalismo da separação de Hauptstadt e a manipulação 
de um sistema existente como Philadelphia de Kahn porque se na rua de St. 
James, transformada em infraestrutura, já não cabiam as relações humanas, os 
encontros,9 a ocupação livre do espaço público, em suma, já não cabia o lugar 
social onde confirmamos a nossa humanidade partilhando-a com os outros, o 
otimismo dos Smithson vem propor a sua reinvenção – ao invés de restauração 
–, propondo um novo lugar vazio que carrega em si a possibilidade de re-
identificação das pessoas com a cidade.

IV
Ainda que em tom especulativo, uma comparação entre o The Economist 
e o Hauptstadt abre portas para que o edifício em St. James, enquanto 
concretização num fragmento do sonho de Berlim, seja encarado como solução 
urbana potencialmente extensível. No entanto, entender o The Economist como 
amostra de um plano urbano extensível, passível de ser repetida, acarreta, no 
nosso entender, alguns perigos. O mais óbvio é talvez o perigo da reprodução 
de ideias de arquitetura que foram pensadas para um contexto específico, 
correndo o risco da generalização acrítica;10 neste caso concreto, multiplicar 
indefinidamente uma solução controlada para um problema específico poderia 
resultar na sua anulação.

Ainda que fazer arquitetura carregue sempre uma ideia de urbanismo, mesmo 
que subconsciente, a analogia não é direta. Sendo verdade que o The Economist 
prova que uma rede pedonal contínua e irregular poderia com sucesso estender-
se por aquela zona de Londres, da definição dessa rede não deixa de depender 
o contraponto da estrutura oitocentista. Não parece provável que o sonho dos 
Smithson fosse povoar o centro de Londres com pequenas torres, como pequenas 
ilhas, num espaço público contínuo que dissolveria as qualidades singulares 
que o projeto do The Economist consegue agarrar. Mesmo a colagem que 
apresentam na sua monografia, em tom cómico, de vários The Economist que 
povoam a zona de St. James, parece sugerir uma excepcionalidade necessária. 
Com uma observação mais atenta, conclui-se que a maioria dos projetos dos 

9 Já que dois carros cruzarem-se é dificilmente uma relação entre pessoas.
10 In terms of the urban structure the principles used in the design of these buildings can be seen most clearly in the 

Hauptstadt Berlin Project This was of such a scale that the various systems of circulation, the various building types 
could be developed so that each became perfectly clear. The danger of such clarity on this enormous scale is of 
course of oversimplification: one was capable of producing such a clear statement because one was so far from many 
of the real facts. However, it is quite a supportable dream that there could be a group of architects and clients, each 
seized of the fact that there are certain collective techniques of building which are mutually enhancing, and that a 
pattern of logic and clarity would emerge.

 Alison e Peter Smithson, “Pavilion and Route” in Architectural Design, March 1965, London, p. 489.
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Smithson que exploram sistemas de planeamento urbano indicam que, na 
eventualidade da construção de uma intervenção de maior escala, Alison e Peter 
Smithson teriam tendência para optar por blocos contínuos da mesma altura, 
articulados ao longo do território. No entanto, e como a visão das investidas 
do London County Council sobre a cidade parece ter tornado Alison e Peter 
Smithson profundamente céticos em relação à viabilidade de um abrangente 
plano urbano, o interesse neste projeto em específico prende-se com o facto de 
que, através dos Smithson, a arquitetura estende a sua influência na cidade a 
partir de um gesto finito e, por isso, claramente reconhecível, que consiste num 
objeto individual que nunca pode ser transposto para uma solução geral. Como 
exemplo, a forma da arquitetura dos Smithson não é regra urbana nem passível 
de ser traduzida num desenho, já que está, em vez disso, comprometida com a 
experimentação de uma ideia de cidade alternativa dentro do espaço da cidade 
existente.

V
Se a figura do vazio carregado se relaciona intimamente com um desejo de 
encontrar para a cidade e sociedade do pós-guerra e do futuro uma nova forma 
urbana representativa da sua nova condição, não temos dúvidas de que, de 
todos os projetos de Alison e Peter Smithson, o The Economist contém a sua 
mais bem sucedida concretização. Apesar desta avaliação, e salvaguardando 
a complexidade do próprio conceito de vazio carregado que impossibilita 
uma associação exclusiva com um caráter público, importa esclarecer que o 
interesse deste projeto na discussão do problema do domínio público depende 
exclusivamente do facto de que o espaço entre os blocos do The Economist é 
de acesso livre e foi projetado como tal. Projetado como público não apenas 
porque os arquitetos não desenham uma vedação, mas principalmente porque 
são a forma e expressão arquitetónica a estabelecer a abertura à cidade e o seu 
caráter público, especialmente expressivos naquele contexto de intervenção. Ao 
contrário da maioria das propriedades privadas de uso coletivo na cidade de 
Londres até ao século XIX, o perímetro do The Economist não foi nem poderia 
ser vedado, arriscando-se a nunca realizar o seu potencial e, inequivocamente, a 
ser excluído de qualquer discussão sobre arquitetura pública.

Londres foi, até ao século XIX, a cidade erguida a partir da riqueza de privados. 
Isto terá uma explicação de base que tem a ver com o facto de Londres ter sido, 
na história do seu desenvolvimento, uma cidade mercante regida pelos ciclos 
comerciais;11 como resultado, os especuladores imobiliários contribuíram mais 
para o seu desenvolvimento do que o poder público alguma vez conseguiu. 
Esta condição particular teve as suas consequências, nomeadamente o facto de 
que a grande maioria das reformas do espaço urbano foi feita por investidores 
privados e resultou em espaços de acesso condicionado, mais coletivos do que 

11 John Summerson, Georgian London, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 9.
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propriamente públicos.12 Além disto, o desenvolvimento de Londres a partir do 
século XVII foi levado a cabo em grande medida sem um plano compreensivo e, 
com isso, a cidade cresceu pela multiplicação de um grande número de pequenos 
universos – pequenos condomínios privados – orientados em volta de praças e 
jardins.

Estas praças e jardins, recintos exteriores que não eram completamente 
privados nem completamente públicos, pertenciam a um determinado grupo 
de pessoas que detinham acesso exclusivo, geralmente os moradores e donos 
das propriedades que constituíam o bairro.13 Em Londres até ao século XIX, 
as organizações privadas que geriam o património imobiliário da cidade 
impunham regras rígidas no que dizia respeito à manutenção e usufruto dos 
espaços exteriores coletivos das suas propriedades e, por isso, além da vedação, 
em cada praça ou jardim figurava uma lista de regras que restringia o seu uso e 
cujo objetivo seria o de preservar uma intenção social original pela conservação 
da forma urbana nas mesmas exatas condições.14 A propósito dos jardins semi-
privados em Londres, Alison e Peter Smithson diziam que se os espaços abertos 
‘possuídos’ são parte da propriedade e resultam do entendimento comum que 
surge do uso coletivo, esta não é uma ideia difícil de compreender; mas se o 
ato de ‘tomar posse’ é determinado apenas pela forma e gesto construído, isto 
é mais difícil de compreender.15 Esta é a dificuldade de indicar uso e ocupação 
recorrendo apenas à forma da arquitetura e às suas qualidades espaciais. Não 
obstante a própria construção física destes lugares – assim como o escudo do 
controlo social – indicar um certo grau de encerramento, este tipo de elemento 
urbano mantinha um caráter que, cientes do perigo, arriscamos de denominar 
público. Isto porque nestas praças e jardins, completamente expostos na cidade e 
com qualidades espaciais que sugerem um espaço para ser partilhado, a vedação 
que impede o acesso livre tornava-se um corpo estranho.

Com efeito, estes oásis citadinos, à vista de todos mas de uso seletivo, 
contrastavam com as passagens pedestres, escondidas mas de uso público, que 
sobravam da construção precária que se instalava no miolo dos quarteirões.16 
Tal como os jardins semi-privados, este tipo de passagem era bastante comum 
na zona de St. James, mas, ao contrário dos jardins, a rede de vielas, arcadas 
e pátios permanecia oculta. Também ao contrário dos jardins semi-privados, 

12 E não só, já que no século XIX, vários projetos de requalificação urbana de algumas zonas de Londres foram levadas 
a cabo segundo uma estratégia que hoje seria conhecida como parceria público-privada. O problema destes projetos 
foi que, em muitos casos, os investimentos que não despoletavam interesse económico eram abandonados pelos 
promotores imobiliários. Na sua grande maioria, os projetos realizados tratavam-se de investidas no embelezamento 
da cidade e não na sua melhoria estrutural, com vista a capitalizar o investimento pela revalidação de algumas áreas 
urbanas com uma função essencialmente representativa.

 Han Meyer, City and Port: Urban Planning as a Cultural Venture in London, Barcelona, New York and Rotterdam, 
Ultrech, International Books, 1999, p. 75.

13 Idem, p. 67-68.
14 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 190.
15 Idem, Ibidem.
16 Alison e Peter Smithson, “The Economist group: St. James’s Street, London”, op. cit., p. 64.
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estes espaços intersticiais eram normalmente de acesso livre mas a sua 
morfologia, qualidades espaciais e pontos de contacto com a estrutura pública 
não convidavam ao uso. 

Na obra dos Smithson, para quem a escrita andava de mãos dadas com a 
arquitetura, as palavras revestem-se de especial importância quando empregues 
na descrição de um projeto. Por este motivo, e dada a dificuldade na classificação 
objetiva de um elemento urbano como o espaço entre as torres do The Economist, 
remetemos para a descrição que os próprios Smithson fazem. Por um lado, e 
na maioria dos casos, Alison e Peter Smithson referem-se a este espaço como 
uma plaza, ou, preferimos nós, praça. A noção de plaza, no sentido empregue 
pelos Smithson, não prevê uma especificidade do desenho do espaço urbano 
como associamos normalmente a uma praça, e refere sobretudo um qualquer 
espaço de reunião aberto na cidade, que pode ter diferentes contornos. Contudo, 
o termo plaza tem vindo a sofrer um desprestígio pelo uso abusivo do termo, por 
parte de arquitetos, urbanistas e promotores imobiliários, incluído em projetos 
como absolvição pela privatização do espaço público. Plaza chega a ser, hoje 
em dia, a designação atribuída a alguns centros comerciais, o que não poderia 
estar mais distante do sentido original atribuído pelos Smithson. No entanto, 
a complementar o termo plaza e em alguns momentos, os Smithson também 
se referem ao espaço exterior do The Economist como adição a um sistema de 
passagens pedestres.17

É a partir desta ambiguidade explícita que, a propósito do The Economist, surge 
o interesse na antítese entre as pracetas londrinas semi-privadas e as passagens 
pedestres, dado que parece ser algures neste confronto que encontramos o 
espaço de domínio público do edifício. Em certo sentido, a prioridade atribuída 
ao desenho deste espaço exterior – que é visível no projeto, por exemplo, 
quando a clareza do desenho da praça se sobrepõe à ordem interna do edifício 
do banco e gera alterações morfológicas – indica uma vontade de qualificar 
um espaço público mais estável, mais praça, que vá além da necessidade de 
servir a distribuição entre as torres. No mesmo sentido, e enquanto referência 
às passagens londrinas, o espaço público do The Economist parece recuperar as 
qualidades de alguns lugares que apenas se encontram nas entranhas da cidade, 
onde o acesso é exclusivamente pedonal e há lugar para o informal e para a 
desordem, dos quais as cidades também se fazem.

Quanto a nós, o desejo de conciliar o desenho da praceta coletiva com uma 
certa quietude associada às passagens escondidas, escolhendo deixar para trás 
as conotações opressivas e redutoras de ambos, parece querer sinalizar um 
novo padrão, mais otimista. A elevação em relação à rua, que assegura alguma 
intimidade e proteção no acesso à torre de escritórios e residencial,18 serve 

17 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, New York, The Monacelli Press, 2001, p. 278.
18 Os programas que poderiam dizer-se mais ‘privados’, como os escritórios e a habitação, são acedidos pela 

plataforma elevada através de um pórtico no rés-do-chão de cada edifício. Os programas que poderiam dizer-se 
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como lembrança de que ali se está a entrar em novo território. O acesso sem 
restrições pretendia corresponder com maior sensibilidade à rede de relações 
sociais tal como estas existiam19 na cidade moderna, onde a diversidade de uso e 
interpretação do espaço público, na sua crescente complexidade e ambiguidade, 
indicava uma aproximação a um domínio público verdadeiramente democrático. 
Em retrospetiva, talvez o espaço do The Economist tenha resultado híbrido por 
querer comunicar um passo intermédio entre a cidade e aquilo que ela deseja 
ser.

VI
Se a praça carrega um dos principais propósitos do projeto, a sua qualidade 
espacial é indissociável da qualidade arquitetónica de todo o conjunto. De igual 
modo, a sua definição formal depende da constituição dos três volumes que, em 
conjunto com a cave sob o pódio, alojam todo o novo programa. Na obra dos 
Smithson, o método de composição formal do The Economist está em paralelo 
com o de Churchill College (1959), do Pavilhão de Wayland Young (1959-82) e 
do plano urbano de Berlim Hauptstadt. No The Economist como nestes projetos 
anteriores e em alguns posteriores, a organização das partes num todo faz-se pela 
adição de elementos claramente separados, de geometrias simples, associados a 
um sistema de circulação mais livre que os conecta numa intervenção contínua. 
Este sistema, que em 1965 os Smithson apelidariam de Pavilhão e Percurso,20 
operava enquanto estratégia de enquadramento das formas na cidade, 
procurando evitar que edifícios com várias funções associadas e com programas 
progressivamente mais complexos e extensos se transformassem em super-
estruturas inflexíveis e inexequíveis pela sua imponência no território. Longe 
de ser um processo de simplificação, reagia como alternativa a algumas práticas 
arquitetónicas que ganham ímpeto no pós-guerra, como o Estruturalismo 
Holandês ou Japonês. No caso do The Economist, esta operação pressupunha 
a separação do programa em partes claramente distintas; sendo o Boodle’s a 
quarta peça, era possível não só distinguir diferentes respostas arquitetónicas, 
mais adequadas a cada função, como também que cada função estivesse livre 
para se desenvolver sem condicionar as outras.21

No terreno relativamente pequeno do The Economist, a separação formal dos 
diferentes volumes era facilitada pelo uso de formas geométricas simples: no 
trabalho dos Smithson, o uso de quadrados é consciente porque as geometrias 
simples são geralmente tão compreensíveis ao ponto de serem discretas e, 

mais ‘públicos’, como o banco ou as lojas, são acedidos a partir das ruas de St. James e Ryder.
19 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 66.
20 Alison e Peter Smithson, “Pavilion and Route” in Architectural Design, op. cit.
21 In order to get a concentration of activities in which each activity partakes of other activities, they have to be done in 

such a way that they don’t compromise each other. That is, they’re each free to develop their own systems. In the Kahn 
sense, they become what they need to be. It does mean there is a separation of these elements in a group sense and 
in a metaphysicial sense. To be connected they don’t have to be stuck together.

 Peter Smithson (declarações em 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings (Alison Smithson, ed.), 
New York, Rizzoli, 1991, p. 84.
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portanto, podem ser usadas para estruturar o projeto de forma neutra.22 A 
disposição dos edifícios, ordenada sem rigidez, remetia para a disposição de 
peças num tabuleiro de chá, onde a informalidade não perturba o conjunto que 
se reúne sobre uma mesma base e com uma função complementar.23 A redução 
da envergadura das torres com o corte dos cantos aumenta a separação entre elas 
permitindo a passagem de mais luz e contribui para uma abstração da geometria 
do quadrado.24 O resultado destas decisões formais, que acaba naturalmente por 
influenciar a disposição interna dos edifícios, permite que a planta das torres 
seja organizada a partir de um núcleo de serviços e uma periferia de espaço útil. 
Este modelo é bastante claro e pode acomodar programas distintos – como se 
vê, a tipologia do piso de escritórios é sensivelmente comum à da residência e 
do piso do banco –, pelo menos no que diz respeito à organização dos pisos e à 
disposição da matriz estrutural dos edifícios.

O Boodle’s Club, a quarta peça disposta sobre o tabuleiro, ocupa uma posição em 
igual medida discreta e excepcional. Sendo que não necessitava de intervenção 
profunda – encontrava-se em bom estado de conservação e o programa não 
requeria alterações ou adaptações –, a intervenção projetada pelos Smithson 
serve apenas para corrigir a empena que tinha ficado a descoberto com as 
demolições, e para integrar o Boodle’s na nova intervenção. Ao encerrar um 
antigo saguão com uma ‘bay window’ que se projeta sobre a praça, a intervenção 
dos Smithson força uma troca entre a instituição privada e a comunidade ao 
expor publicamente, através de um dispositivo arquitetónico que se destaca do 
edifício, a atividade privada. Como diz Peter Smithson, um pequeno pedaço 
dos novos edifícios foi implantado na pré-existência já que, continuando 
a expressão arquitetónica dos novos edifícios, a ‘bay window’ parece ser, em 
alguns momentos, uma quarta torre que espreita através do alçado cego para 
conformar o espaço da praça.25

VII
A possibilidade de convocar uma instituição reconhecida pela sua reclusão 
elitista a expor a sua vida interna perante a cidade parece-nos ser um importante 

22 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 68.
23 Esta analogia é ilustrada pelos Smithson no seu livro Ordinariness and Light, com a seguinte legenda:
 Tea-tray diagram. The familiar English tea tray on which objects are arranged has a single function in unity; diverse 

parts serve an end.
 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light: Urban Theories ’52-’60 and Their Application in a Building Project ’63-

’70, London, Faber and Faber, 1970, p. 78.
24 Este artifício formal, que é possível encontrar também nas pequenas torres administrativas de Hauptstadt, faria 

parte do imaginário dos Smithson; chegaram a referir que teria origem na observação de geometrias semelhantes 
em torres na Suécia ou dos moinhos de gim hexagonais das áreas rurais do nordeste Inglês, onde passaram a sua 
infância.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 20; Alison Smithson (20 Julho 1986) in Changing 
the Art of Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames dreams, The Smithsons, Londres, Artemis, 1994, p. 54.

25 A ‘bay window’ do Boodle’s Club, em betão pré-fabricado e não revestida a pedra como os restantes edifícios, 
adquire um carácter mais doméstico. Enquanto que a rudeza da pedra utilizada nos restantes edifícios evoca uma 
maior resistência, como se pudesse sofrer com maior violência do uso público, a superfície do betão não está à 
espera que o público se aproxime.
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gesto de conciliação entre a atividade privada e a condição pública da cidade, 
mas não é apenas aqui que o confronto entre o público e o privado se torna 
motivo de projeto.

Partindo de uma tipologia comum, as perturbações formais impostas a cada 
edifício são indicativas da combinação entre uma base geométrica regular, 
a complexidade interna do programa e o desenho da praça. Deste modo, se o 
projeto apresenta um compromisso nem por isso incomplexo entre as várias 
interferências, então o edifício do banco é, tal como escreve Kenneth Frampton, 
o mais bem sucedido espaço público e estrutura total em todo o complexo.26 
Neste edifício, o esforço de síntese gera uma espécie de ambiguidade formal 
que, com bastante sucesso, se legitima a si própria. Por um lado, porque 
demonstra como a perturbação da superimposição da lógica da planta quadrada 
com a persistência do desenho da praça pode resultar na criação de uma nova 
ordem e não na sua dissolução. Por outro lado, porque pela manipulação livre 
do módulo estrutural demonstrou total empatia não só para com as exigências 
do programa, privado, como para com as especificidades da envolvente, pública.

O edifício do banco, ao contrário das outras duas torres, não se aproxima de 
uma planta quadrada. Ainda que sugira ter tido génese nessa mesma geometria 
elementar, o corte na esquina a norte denuncia a decisão de abdicar da rigidez 
da planta em favor do espaço exterior. Ainda assim, este corte, que é uma 
manipulação da forma original do quadrado pela introdução de uma nova 
direção, não é lido como exceção. Pelo contrário, ao apontar um novo referencial 
para a composição interna do edifício (rodada 45º em relação às torres de 
escritórios e residencial), passa a ser regra – e talvez a mais forte. Isto porque, 
como resultado desta alteração, o acesso ao banco passa a ser feito pela esquina 
no cruzamento entre a Rua de St. James e a Rua Ryder e a subida ao átrio de 
recepção faz-se diagonal aos limites do terreno. Também no edifício do banco, 
e ao contrário do que acontece com a torre de escritórios, a regra do módulo 
estrutural é quebrada na fachada em prol do estabelecimento de algumas 
pontes com a envolvente próxima. Por conseguinte, e dada a correspondência 
de cérceas entre o Boodle’s Club e o novo edifício – relembrando a rua do seu 
perfil setecentista, mais quadrado – o piso de recepção do banco, de pé-direito 
mais alto em relação aos restantes, remete para o piso nobre do Boodle’s.

O problema arquitetónico do desenho da fachada relaciona-se com a mediação 
necessária entre um interior privado e um exterior público. Neste projeto, a 
estratégia de desenho da fachada é comum às três torres, no entanto, como 
cada torre tem programa distinto com exigências de privacidade distintas, a 
estratégia geral é adaptada a cada caso em específico. Vários autores sugerem27 
que a redução da grelha da fachada do edifício residencial se deve a efeitos 
visuais que alteram a percepção do espaço da praça para quem observa desde a 

26 Kenneth Frampton, “The Economist and the Hauptstadt”, in Architectural Design, February 1965, London, p. 62.
27 Idem, Ibidem. Irénée Scalbert, “Architecture is not made with the brain”, op. cit., p. 200.
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rua de St. James. Não obstante essa qualidade perspética, a redução do tamanho 
do módulo de janela para metade em relação à torre de escritórios, o que duplica 
o número de pilares na fachada, parece partir de uma intenção de desintegrar 
a vista para o interior dos apartamentos, garantindo maior privacidade aos 
espaços da casa. O projeto de Alison e Peter Smithson para o St. Hilda’s College 
(1967) adota uma estratégia semelhante a partir de outra solução arquitetónica: 
em Oxford, uma estrutura em madeira cruzada é aposta à fachada pelo exterior.

VIII
Dada a natureza permeável do complexo do The Economist, uma das qualidades 
do seu espaço público é não ser encerrado pelos edifícios em redor. Pelo contrário, 
o espaço é alargado para incluir tudo aquilo que se encontre entre a frente 
oeste da Rua de St. James, a frente sul da Rua Ryder e a frente este da Rua 
Bury:28 o espaço da praça não é estanque, mas estende-se até ser conformado, 
também, pela fachada das ruas envolventes. Esta característica relaciona-
se com aquilo que os Smithson chamaram de uma estética de crescimento e 
mudança, ou seja, de projetar um edifício que se liga à envolvente por depender 
desta para a completude da sua própria imagem e para a definição do seu 
espaço mais essencial. No The Economist isto implica que, tal como numa praça 
tradicionalmente conformada, o caráter do espaço exterior seja definido pela 
combinação dos diferentes edifícios que o envolvem, de diferentes momentos 
históricos e com diferentes expressões arquitetónicas.

Sem pretensões de imitar ou reinterpretar as fachadas envolventes, a expressão 
arquitetónica do The Economist consegue coser uma associação ao tecido 
oitocentista de St. James. Este modo de integração no contexto remete para 
Bath, onde a relação entre a forma e a escolha do material evidencia uma espécie 
de fidelidade à sua raiz enquanto resposta a necessidades práticas. Neste caso, 
observando com atenção, talvez seja possível perceber que a afinidade entre o 
projeto dos Smithson e a envolvente deve mais a uma partilha de problemas 
do que à cópia das soluções.29 A fidelidade ao pragmatismo da solução gera 
uma certa austeridade, o sentimento de que aquilo que se vê não é mais do que 
o que foi necessário existir e, quando é mais austero, presta-se melhor a ser 

28 Alison e Peter Smithson, The Space Between (Max Risselada, ed.), Köln, Walther König, 2016, p. 11.
29 Apesar de com alguns séculos de separação, alguns problemas que o The Economist enfrenta são semelhantes 

aos problemas que os restantes edifícios da zona de St. James tinham encontrado: para acolher o tímido sol inglês, 
a abertura é máxima (assim, onde não há estrutura, há módulos de janela); igualmente no clima inglês, o inimigo é 
maioritariamente a sujidade e a chuva e uma arquitetura que responda a isto precisa de uma pele sensível ao clima. 
Este é o tipo de argumento que está por detrás do desenvolvimento da fachada do The Economist, onde a pedra 
natural mais auto-purificante disponível em Inglaterra – a pedra Portland – cobre o esqueleto em betão armado.

 Alison e Peter Smithson, “Pavilion and Route” in Architectural Design, op. cit.
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prosaico,30 informal,31 e a um anonimato32 necessário que foge do protagonismo 
porque a sensação de densidade é, claro, afetada pela natureza dos edifícios e 
edifícios assertivos cheios de retórica e gestos parecem consumir a capacidade 
de absorção dos espaços, como que deixando menos espaço para as pessoas. 
Edifícios com uma outra preocupação, um desejo de construir a estrutura 
comunitária, podem fazer a densidade parecer menor e mais disponível para 
as pessoas.33

A nossa capacidade de poder observar o The Economist na sua realidade 
construída adquire uma grande importância do ponto de vista da apreciação das 
qualidades que convidam a uma determinada interpretação com a qual o projeto 
parece corresponder: a percepção da praça como palco e dos edifícios como 
cenário. No caso do The Economist, o vazio dos Smithson parece carregado 
com uma massa própria, o que sugere uma leitura do espaço negativo como 
um quarto (ou palco) cujas paredes (ou cenário) são as fachadas das torres. 
A colunata no rés-do-chão dos edifícios de escritórios e residencial – um 
dispositivo da antiga stoa onde o ‘pórtico’ recua, em vez de sobressair, da face 
do edifício34 – funciona, no The Economist, como bastidores da cena que se 
desenvolve na praça. Para este entendimento contribui também o facto de o 
revestimento em pedra dos pilares do piso térreo de ambos os edifícios ser feito 
apenas na face externa. Como no teatro, onde os atores se encontram expostos 
ao olhar do público até ao momento em que desaparecem pelas alas laterais do 
palco, também no The Economist todos os que atravessam o seu espaço público 
estão expostos até ao momento em que, ainda antes de entrar nos edifícios, 
atravessam os pilares. Como uma colunata, a espessura destes elementos 
estruturais torna o pórtico permeável ao olhar transversal, mas encerrado ao 
olhar paralelo à fachada.

Como escreveu Aldo van Eyck cerca de 1961, os três elementos como ‘volumes 
no espaço’ são inconcebíveis sem a invenção do detalhe. É como se os elementos 
estivessem reciprocamente familiarizados com o participante. Ele não seria 
participante se não fosse este o caso, seria apenas espectador, seria excluído 
em vez de incluído. O lugar intermediário não seria um lugar mas um espaço 
por esta mesma razão, isto é, abstrato – oco, se quiser.35

30 Peter Smithson, “Going back, Workpoints” (escrito em Setembro de 1984) in Changing the Art of Inhabitation, op. cit., 
p. 32.

31 As to style, regularity and neutrality of façades permits informality of the group and builds towards a relaxed and open 
town structure.

 Alison e Peter Smithson, “Pavilion and Route” in Architectural Design, op. cit.
32 Peter Smithson, “IUA Catalogue” (escrito em 1961) in Team 10 Primer, Cambridge, The MIT Press, 1974, p. 46.
33 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 122.
34 Idem, p. 309.
35 Aldo van Eyck, “About the Economist project” in Aldo van Eyck: Collected Articles and Other Writings, 1947-1998, 

Amsterdam, Sun, 2008, p. 212.
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XIX
Na monografia dedicada aos seus projetos de urbanismo, Alison e Peter 
Smithson estabelecem um paralelo entre a sua proposta de 1983 para a 
alteração da entrada do The Economist e a intervenção de Miguel Ângelo no 
Palácio Medici em Florença. Contam os Smithson que este palácio florentino 
tinha sido construído em meados do século XV segundo o projeto de Michelozzo 
e dispunha, no piso térreo, de uma loggia aberta ao público e um banco de pedra 
que corria a fachada. Cerca de 1517, e em resposta à desordem, sujidade e um 
crescente sentido de perigo na via pública,36 o projeto de Miguel Ângelo, entre 
outras coisas, encerra os arcos abertos do piso térreo para que aquele espaço, 
que antes era público, passasse a integrar o programa interno do edifício.

Quatro séculos mais tarde, é encomendada a Alison e Peter Smithson a alteração 
da entrada na torre de escritórios que inicialmente tinha sido construída 
para alojar apenas a sede do jornal The Economist. Decorridos vinte anos da 
construção da torre, o aluguer de alguns pisos de escritórios a outras instituições 
e o aumento do crime e terrorismo internacional exigiam novos padrões de 
segurança e a alteração proposta pelos Smithson consistiu em reduzir as duas 
entradas no piso térreo para uma, de forma a que o controlo de segurança fosse 
mais eficaz. Esperavam que esta alteração fosse, tal como a de Miguel Ângelo, 
invisível,37 pois poderia pensar-se que a intervenção no Palácio Medici teria tido 
um grande impacto na imagem do edifício, mas, continuavam os Smithson, não 
é uma mudança da qual estejamos conscientes hoje.38

Tal como Miguel Ângelo, os Smithson acreditavam numa certa capacidade de 
resistência das formas da arquitetura. Para eles, a estrutura da arquitetura do 
palácio estava tão certa das suas próprias razões arquitetónicas que facilmente 
persistiria para além de uma intervenção que reconhecesse e respeitasse essas 
mesmas razões. De igual modo, estavam convencidos de que a arquitetura do 
The Economist estaria dotada da mesma segurança. De facto, poderiam, hoje, 
vedar a praça do The Economist. Poderiam até, como planeiam fazer, encerrar 
com vidro o piso térreo das torres de escritórios e residencial, eliminando a 
loggia desenhada pelos Smithson. Naturalmente, estas alterações ao projeto 
inicial anulariam algumas das suas qualidades, mas também parecem ser, em 
limite, reversíveis. A arquitetura do The Economist resistirá pela sua capacidade 
de comunicar uma estratégia geral, um projeto, e mesmo que um dia este espaço 
nos seja vedado, o seu caráter público não será destruído, mas servirá antes 
para nos lembrar da sua própria construção.

36 Idem, Ibidem.
37 Idem, Ibidem.
38 Idem, Ibidem.





1966 - 1972Londres

[1b] ROBIN HOOD GARDENS
ALISON E PETER SMITHSON



O DOmíniO PúblicO Da arquitetura

73

I
Seria tentador admitir que o Robin Hood Gardens é arquitetura pública porque o 
seu programa é de habitação pública. Nessa perspetiva, estaríamos a considerar 
a ação de construção de habitação pública na sua mais pura função de génese, 
a de assegurar, para todos, o direito à habitação digna. Para Alison e Peter 
Smithson, mais do que responder a uma programa determinado por um estado 
socialista, a habitação pública representava o sonho socialista, um projeto com 
autonomia moral e caráter universal que se estende além da circunstância 
geográfica e do cliente específico para responder com heroísmo a necessidades 
íntimas à condição humana.1 Nesta acepção, verdadeira mas de certo modo 
otimista, a construção de habitação pública torna-se símbolo da ação de um 
estado sobre a sociedade, gesto que abrange e beneficia todos em simultâneo tão 
heroico como fornecer água a uma cidade Romana, quer vejamos este serviço 
tão dramático e óbvio como um aqueduto ou tão secreto e artesanal como um 
canal subterrâneo.2

A analogia com a atividade Romana, introduzida pelos Smithson na memória 
descritiva do projeto, indica, por outras palavras, que um (qualquer) projeto de 
habitação pública é a manifestação arquitetónica altamente específica de uma 
ação social, ou seja, que do sucesso da forma e da sua construção depende o sucesso 
da iniciativa, tal como o desempenho do aqueduto depende das características 
da estrutura planeada e construída. Isto não quer dizer que os Smithson fizessem 
depender exclusivamente da arquitetura qualquer ação social, mas sim que 
acreditavam que, dotado de ferramentas específicas, o projeto de arquitetura 
era capaz de problematizar e desenvolver estratégias que asseguravam alguma 
autonomia operativa perante as sempre incertas e exaustivas burocracias do 
sistema político pós-guerra em Inglaterra.3 Inevitavelmente, qualquer paradoxo 
inerente a esta posição – de querer destacar, a partir de certo momento, a prática 
da arquitetura da ação governativa na concretização das suas políticas sociais 
de habitação – não desresponsabiliza o estado da sua função de providência 
mas, antes pelo contrário, liberta o arquiteto do espartilho dos processos 
burocráticos e força-o a encarar o problema da habitação na sua globalidade, 
independentemente da iniciativa que promove a sua construção e numa 
perspetiva transversal e socialmente inclusiva.

Também atividade Romana, e tão romana como o aqueduto, está, para os 
Smithson, a provisão de um lugar para o cliente anónimo, ou, dito de outro 
modo, para o público, não para todos em simultâneo mas para qualquer um 
de cada vez, porque, de facto, sendo a habitação de iniciativa estatal um bem 

1 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, New York, The Monacelli Press, 2001, p. 296.
2 Idem, Ibidem.
3 An unwieldy administration blocks this moment of impulse, and subsequent harassment dissipates energy that 

would otherwise be directed towards the achievement of a specific quality. At the end of the ‘seventies, two-thirds of 
any costs were administrative and supervisory; this money could have been better deployed. A turn away from the 
institutional, patronising organisations of society will offer a genuine choice.

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, New York, The Monacelli Press, 2005, p. 194.
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público, é muitas vezes desconhecido quais famílias a ocuparão. Este sentido de 
propriedade pública, afeto a toda a habitação de iniciativa estatal, não entra, 
no entanto, em conflito com a existência, em todos os projetos de habitação, de 
um domínio privado, reservado para a vida íntima, e de um domínio coletivo 
ou público, reservado para a vida partilhada. Posto isto, e se para os Smithson 
projetar habitação pública equivalia a projetar habitação privada, o interesse de 
Robin Hood Gardens recai nas suas qualidades arquitetónicas próprias e num 
outro sentido de público.

A arquitetura de Robin Hood Gardens é capaz de comunicar, com um elevado 
grau de confiança e precisão, uma ideia para a cidade a partir da habitação. Aqui, 
e se a habitação pressupõe a organização harmoniosa do fenómeno coletivo e 
do fenómeno individual, o habitar não remete apenas para a vida íntima mas 
também para a complementaridade necessária entre a vida individual e a vida 
social. Assim, o projeto de Robin Hood Gardens prevê, com igual importância, 
diferentes modos de partilha do espaço que vão além da atividade exclusivamente 
individual e familiar para contemplar também a ação comunitária e a vida 
pública. Neste contexto, mais do que problematizar os princípios que regem 
a iniciativa pública, interessa perceber em que medida é que a colocação dos 
domínios público e coletivo como temas de projeto responde criticamente ao 
movimento de construção de habitação pública em Inglaterra no pós-guerra, 
ao lugar de intervenção, e se manifesta na forma e expressão arquitetónica do 
edifício ao ponto de determinar as suas qualidades essenciais.

II
O início do projeto para o Robin Hood Gardens remonta a 1963, quando Alison 
e Peter Smithson são convidados a complementar os esforços do London County 
Council (LCC), que à época não dispunha de arquitetos suficientes para elaborar 
todos os projetos de habitação que planeava. Um primeiro esquema, que ficaria 
conhecido como Manisty Street, foi desenvolvido pelo casal inglês para três 
pequenos terrenos na zona das docas orientais de Londres,4 mas, depois de 
o Partido Trabalhista ter recuperado em 1964 a liderança do governo com o 
anúncio de um programa de modernização e reforma social, alguns edifícios 
considerados insalubres e inseguros foram demolidos nas proximidades e 
o terreno foi ampliado para a sua constituição final, no local onde veio a ser 
construído o Robin Hood Gardens.

Na memória descritiva do projeto, o primeiro conceito introduzido como tema 
é proteção5 e, neste caso, a referência à proteção pressupõe um afastamento 
da possibilidade de um comportamento de reciprocidade para com o lugar de 
implantação dos edifícios. Inevitavelmente, Robin Hood Gardens insere-se 
numa narrativa mais abrangente que inclui a história das docas de Londres e dos 

4 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 297.
5 Idem, p. 296.
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esforços por parte do poder público de regeneração daquela área urbana, sendo 
que a zona portuária, onde o projeto tem sítio, era palco de uma história socio-
geográfica complexa que fixava, a partir do século XIX, um retrato especialmente 
desfavorável no imaginário cultural londrino.

Londres era, no século XIX, a maior cidade do mundo e, com quase o dobro dos 
habitantes de Paris, a segunda maior, tudo aquilo que caracterizava o mundo 
moderno podia sentir-se em Londres com mais impacto. Isso estendia-se 
naturalmente às clivagens sociais extremas do pós revolução industrial e havia 
em Londres duas nações,6 uma diferença abismal entre ricos e pobres. A área 
das docas, onde Robin Hood Gardens viria a ser construído, apresentava-se na 
segunda metade do século XX como uma paisagem grotesca e distante da escala 
humana, longe dos valores da cidade moderna e, como veremos, do modo de 
vida inglês. A antiga zona industrial falava a linguagem da indústria moderna 
mas não a do homem moderno, a escala do desenvolvimento tecnológico estava 
longe de se aproximar da escala das relações humanas e a maioria dos vestígios 
de assentamento urbano carregavam o peso da guerra, sendo que aqueles que 
sobreviviam intactos sofriam com as feridas infligidas por um sistema social 
desequilibrado. Neste enquadramento e num certo sentido, tanto espacial 
como social, as docas tinham-se tornado, paradoxal e perversamente, desde 
a revolução industrial e com o crescimento da indústria naval, numa zona 
antitética, uma das mais pobres mas também mais ricas de Londres. Se por um 
lado eram a imagem fiel de um mundo desolado, imoral e empobrecido, por 
outro representavam a zona mais multifacetada, multicultural e heterogénea 
da cidade, constituída por pequenas comunidades distintas com um sentido de 
identidade fortemente desenvolvido.7

Perante a possibilidade de intervir sobre um território carregado de 
acontecimentos humanos e camadas acidentadas de formas construídas, a 
estratégia de intervenção dos Smithson (que aliás visitaram o local diversas vezes 
antes e durante o desenvolvimento do projeto) implicava a rejeição categórica 
de um modo de vida pré-existente que não era sustentável pelo argumento 
de que as suas qualidades resultavam da sua estrutura formal. Segundo Peter 
Smithson, os arquitetos da segunda metade do século XX reconheciam em 
alguns dos modos de vida precários que observavam em zonas industriais, pela 
distância social em relação ao seu próprio modo de vida, um certo exotismo. 
Atribuíam à identidade cultural dessas comunidades uma relação com a 

6 Referência ao romance Sybil, ou As Duas Nações de Benjamin Disraeli de 1845.
 Han Meyer, City and Port: Urban Planning as a Cultural Venture in London, Barcelona, New York and Rotterdam, 

Ultrech, International Books, 1999, p. 72.
7 Idem, p. 77.
 Enquanto que outras cidades do mundo, ainda no século XIX, estruturavam a distribuição geográfica do domínio 

público por nacionalidades ou religião, em Inglaterra a divisão etnográfica era feita essencialmente pelas classes 
sociais, uma situação que levava a um fenómeno curioso em bares públicos, onde existia uma secção destinada a 
cada classe social.

 Idem, p. 36.
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conformação espacial onde viviam e, por isso, ignorando as fragilidades agudas 
dessas arquiteturas precárias, procuravam reproduzi-las para que o sentimento 
permanecesse o mesmo. De facto, e como Peter Smithson identifica, os padrões 
de vida comunitária que se instalavam neste tipo de bairro operário eram a 
consequência lógica e inevitável de, dispondo de casas demasiado pequenas, as 
pessoas serem obrigadas a estender a vida doméstica para fora das portas. O 
forte sentido de comunidade que se vivia naqueles lugares sociais surgia, ainda 
que com um resultado em certa medida positivo, de uma condição francamente 
negativa8 e não era razoável, como não o é hoje, conservar uma conformação 
espacial para forçar um determinado padrão de associações quando isso 
exige não apenas prolongar mas também – e ainda mais grave – legitimar os 
problemas estruturais de base da habitação. Contra a perigosa romantização 
dos bairros precários, os Smithson propunham que se oferecesse escolha, uma 
escolha que não deve ser historicamente orientada no sentido da reprodução 
de um anterior modo de vida, mas deve ser orientada para um sonho.9

Que tinha chegado o momento de cumprir um sonho era uma posição em 
grande medida concordante com as vontades da sociedade inglesa. Perante 
o território destruído pela guerra surgia uma nova oportunidade para que a 
vontade política implementasse um plano regional para a cidade10 e o período 
pós-guerra no Reino Unido, para além de ser de mobilização pela reconstrução 
da cidade destruída, era também de regeneração das áreas urbanas que tinham 
sobrevivido à destruição mas cujas condições de vida eram miseráveis. Naquela 
altura, quando as instituições públicas de poder local começavam a reclamar 
para si a autonomia de intervir sobre o território das suas respetivas jurisdições, 
é quando se inicia a primeira grande intervenção do estado no destino do 
território inglês.11

III
Depois de uma temporada de violência e tragédia, Peter Smithson intuía que 
aquilo que as pessoas mais desejavam – e não sabia se esse desejo era motivado 
a partir do exterior ou do seu íntimo – era uma maior quietude, um co-habitar 
menos ostensivo, um ser mais comum.12 É por esta razão que consideravam 

8 Peter Smithson (declarações em 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings (Alison Smithson, ed.), 
New York, Rizzoli, 1991, p. 49.

9 Idem, p. 50.
10 Em 1943, o Plano para a Cidade de Londres definia as linhas guia que orientariam o seu desenvolvimento nas 

décadas seguintes.
11 Han Meyer, City and Port, op. cit., p. 65.
 Por esta altura, em que colaboram novamente de perto com o poder estatal, os Smithson começam a questionar 

o Estado Social nos modos em que este funcionava em Inglaterra, que não ia além de lógicas Parker Morris como 
garantia da adequação da habitação. A ideia de intervenção social do estado em políticas de habitação, apesar de 
louvável como princípio, não representava para os Smithson garantia da qualidade da sua atuação, algo que para 
eles era fundamental independentemente da realidade da posterior ocupação do edifício.

12 There is a tendency to think that the only values that are viable are the values of the life we see in primitive 
circumstances. It may be that the things people are actually struggling for and that they wish for, you can’t actually 
see what they are.

 Peter Smithson (declarações em 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings, op. cit., p. 48-49.
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que para uma sociedade cognitiva os espaços deveriam ser calmos, urbanos, 
até um pouco vazios. Esta ideia da calma como ideal considerava uma nova 
possibilidade de reconstrução das cidades no pós-guerra que, como resultado da 
destruição, dispunham de grandes áreas vazias que deveriam ser conservadas 
como buracos na cidade para que o sonho Virgiliano da calma como ideal 
fosse concretizado, a paz do campo apreciada com a consciência do Homem 
citadino, e para que houvesse um sentido de espaço, de lugar, onde se pudesse 
respirar e sentir como um ser humano.13 No passado, na Europa, tinha havido 
grandes espaços tranquilos que tinham passado a reapreciar como parte de 
uma revolta contra a norma do desenvolvimento especulativo das cidades, 
que por motivos financeiros exigia grandes densidades de construção.14 Por 
este motivo, o Robin Hood Gardens respondia, enquanto estratégia projetual, 
com a contenção de um espaço calmo como qualidade de negação da sua caótica 
envolvente próxima, colocando a questão sobre o valor do lugar e a validade da 
sua preservação, reformulação ou exclusão.15

Numa transmissão de 10 de Julho de 1970 na BBC2 sobre o projeto de Robin 
Hood Gardens, Alison Smithson reconhecia que, após visitarem o local de 
construção, não tinham encontrado as qualidades necessárias para que a sua 
envolvente fosse ativamente integrada no projeto e, por essa razão, identificavam 
um modelo arquitetónico cujo sucesso antecipava e validava a estratégia de 
implantação que acabariam por adotar. O Gray’s Inn, indicado como modelo para 
o jardim central e, consequentemente, para a forma dos edifícios, reivindicava 
para os blocos de habitação um outro lugar, tão calmo e revigorante perante 
o barulho da paisagem industrial como o Inn perante a agitação do centro de 
Londres.16 O Gray’s Inn é um dos quatro Inns of Court londrinos, instituições 
ligadas à educação e prática do direito com raízes que remontam ao século XIV. 
Os parques detidos por estas instituições privadas, que tinham sido conservados 
desde o século XVII sobrevivendo ao aumento de densidade de construção,17 
eram lugares extraordinariamente civilizados, pequenos reservatório de 

 The sort of people we really have to build for are the people who, if you suggested that they live in that way - terribly 
lively, hang out their washing, put out bits of blinds and things - they would be absolutely horrified. This would be 
showing themselves too much to their neighbours and this is terribly strong in the London lower middle class and 
middle class. They want to be very private; they don’t want to be asked to make a terrific number of public decisions.

 Alison Smithson (declarações em 1962, transcritas por Alison Smithson) in Team 10 Meetings, op. cit., p. 49.
13 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 172.
14 Idem, p. 52.
15 Our general objective when we get a new site is to knit together what is good in the surroundings by the insertion of a 

new building. To inject, thereby, new life even to buildings and things that are old and tired. [...] We realise you have 
to be strong enough to be self-supporting, big enough to be self-supporting, that you have to carry full responsibility 
for the renewal of your part of the district and ultimately of the city.

 Alison Smithson (transmissão da BBC2 a 10 de Julho de 1970) in Robin Hood Gardens: Re-Visions, London, The 
Twentieth Century Society, 2010, p. 58, 61.

16 In a way, it will be like the first Georgian square in London. It will be to outsiders something that they can immediately 
see is a new form, and to the people who live in it, it offers a place with a special character which will release them 
and change them and be capable of being lived in, generation after generation.

 Peter Smithson (transmissão da BBC2 a 10 de Julho de 1970) in Robin Hood Gardens: Re-Visions, op. cit., p. 66.
17 John Summerson, Georgian London, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 4.
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quietude.18 Este carácter especial, reforçado pelo arranjo paisagístico, seria para 
os Smithson o que faria de Robin Hood Gardens um bom lugar para viver (talvez 
pela primeira vez, muitas daquelas pessoas pudessem olhar pela janela para 
um monte relvado, uma experiência notável para londrinos19). Para obter um 
centro calmo, e tal como em Gray’s Inn, as pressões do mundo exterior são 
retidas pelos edifícios e outros elementos exteriores,20 uma ideia clara que se 
reflete na clareza da composição, na qual os dois edifícios são implantados nos 
extremos nascente e poente do terreno como proteção contra o movimento das 
estradas, que por aquela altura se tinham tornado numa fonte de ruído e barreira 
física praticamente impenetrável. No nosso entender, a referência ao Gray’s Inn 
reproduz, num projeto de habitação pública, uma qualidade espacial que nos 
séculos precedentes era reservada às classes altas de Londres, o que atua, ainda 
que inconscientemente, na defesa do direito à cidade qualificada.21

O novo espaço exterior de Robin Hood Gardens, enquadrado pelos blocos de 
habitação mas aberto ao público, existe como causa e consequência da escolha 
do modelo de edifício. Tendo em conta a densidade de construção prevista para 
aquela zona, abdicar de um esquema com jardins privados foi a condição que 
permitiu a criação de um espaço exterior unitário que manifestamente excede as 
dimensões mínimas requeridas pelos padrões de higienização. A possibilidade de 
implantação de blocos de habitação plurifamiliar de forma a qualificar o espaço 
da cidade, devolvendo o seu uso ao público, surge também e principalmente 
como reação a algumas estratégias de expansão das cidades por parte do sector 
público.

IV
De facto, a habitação pública, enquanto meio para atingir o fim de uma sociedade 
mais justa e equilibrada, viu ao longo da história as suas intenções sociais 
serem deturpadas e anuladas. A história da habitação de iniciativa estatal em 
Inglaterra, como de resto na sociedade ocidental, não é uma história feliz em 
todos os momentos, provando definitivamente que não está na sua proveniência 
a garantia de sucesso.

Os primeiros arquitetos do poder público londrino, ainda antes do século XX, 
já acreditavam ser possível, pela qualidade da arquitetura, contribuir para uma 
melhoria da situação que as classes mais pobres tinham herdado da sociedade 
Vitoriana. No entanto, até 1890, a sua responsabilidade era meramente 

18 Peter Smithson (transmissão da BBC2 a 10 de Julho de 1970) in Robin Hood Gardens: Re-Visions, op. cit., p. 64.
19 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Urbanism, op. cit., p. 177.
20 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 296.
21 We regard it as a demonstration of a more enjoyable way of living in an old industrial part of a city. It is a model, an 

exemplar, of a new mode of urban organisation and we think we have here a site big enough so that when it’s finished 
you’ll be able to smell, feel and experience the new life that’s being offered through your full range of senses.

 Peter Smithson (transmissão da BBC2 a 10 de Julho de 1970) in Robin Hood Gardens: Re-Visions, op. cit., p. 58.
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administrativa, de fiscalização e regulamentação, e não de construção.22 Até 
àquele momento e desde meados do século XIX, o poder público local não 
dispunha de capacidade financeira ou autoridade que lhe permitisse fazer 
mais do que adquirir e libertar áreas nefastas da cidade para depois as leiloar a 
entidades privadas que se encarregariam da construção de nova habitação. Esta 
estratégia, longe de ser ideal, levantava sobretudo o problema da exploração 
económica dos bens públicos por parte das entidades privadas investidoras, que 
deixavam as suas propriedades cair em decadência e ruína para as venderem ao 
estado e prontamente as adquirirem novamente, por um valor muito inferior. 
Ao contrário daquilo que era pretendido, o estado acabava por indiretamente 
subsidiar novas construções sobre as quais teria pouco ou nenhum controlo pois 
a coordenação efetuada pelo sector público, no que dizia respeito ao controlo 
do volume habitacional que deveria alojar os sectores mais frágeis da sociedade 
com rendas controladas, não era suficiente para garantir quer a qualidade de 
vida dos futuros ocupantes, quer a qualidade do espaço da cidade.

Apenas em 1890, um ano depois do estabelecimento do LCC e com o aumento 
dos protestos sobre as condições desumanas de vida nos bairros pobres de 
Londres, seria aprovado o Working Classes Act: esta ação legislativa transferia 
para o estado, e consequentemente para o LCC, a responsabilidade de levar a 
cabo as melhorias sociais planeadas. No momento em que tomavam as rédeas 
da reconstrução de Londres, os jovens arquitetos do LCC – que não hesitavam 
em identificar a miséria das condições de vida das camadas mais pobres com 
o seu ambiente arquitetónico –, protestavam contra o modelo adotado pelas 
instituições privadas para a construção de habitação de baixo custo. Os blocos 
de alta densidade, austeros e com áreas reduzidas, resultavam em “prisões” 
onde os habitantes eram encaixados em pequenas gavetas, sem áreas coletivas 
ou contacto com espaço exterior comunitário. Apesar disto, quando o LCC inicia 
a sua investida rapidamente recorre ao mesmo tipo de soluções por razões de 
eficácia económica.

Durante os primeiros anos enquanto autoridade sobre a habitação, o LCC ocupa-
se do realojamento dos grupos mais pobres e frágeis, construindo blocos de 
habitação plurifamiliar nas zonas mais centrais da cidade e casas singulares em 
bairros nos subúrbios.23 Com o início do século XX, a sua estratégia estende-se 
para contemplar também a construção de habitação para a classe trabalhadora, 
a classe média de Londres.24 Com o aumento exponencial da população depois 
da guerra, a necessidade de alojamento era cada vez maior e contemplava-se a 
criação de novas cidades. Nesta altura, a população e os arquitetos ingleses – 
não todos, mas seguramente uma maioria – sonhavam com a cidade-jardim.25

22 Susan Beattie, A Revolution in London Housing: LCC Housing Architects & Their Work: 1893-1914, London, 
Architectural Press, 1980, p. 9.

23 J. H. Forshaw e Patrick Abercrombie, County of London Plan, London, MacMillan, 1943, p. 75.
24 Susan Beattie, A Revolution in London Housing, op. cit., p. 85.
25 Alison e Peter Smithson, “The Built World: Urban Re-identification” in Architectural Design, June 1955, London, p. 185.
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A história da cidade-jardim é uma narrativa profundamente enraizada na cultura 
inglesa e na sua preocupação histórica com a relação entre a atmosfera privada 
da casa e o meio rural, que varia entre a propriedade aristocrática e o cottage 
proletário.26 Não é surpreendente, nesse sentido, que não só esta ideia tenha 
tido aqui a sua génese como também a sua maior proliferação. O fenómeno 
da cidade-jardim encaixava particularmente bem em Londres e baseava-se 
em grande medida numa particularidade do seu desenvolvimento urbano dos 
últimos séculos: a distinção clara, na cidade, entre as zonas residenciais e as 
zonas comerciais.27 Assim sendo, já no pós-guerra, como parte dos esforços de 
reconstrução,28 este modelo era amplamente implementado para corresponder 
aos desejos de uma grande maioria da população que ainda desejava viver em 
casas unifamiliares. Estas casas, construídas na periferia onde os terrenos eram 
mais baratos, eram mais fáceis de adquirir e dispunham de mais espaço.29

É neste momento que os Smithson, através dos seus escritos e dos seus projetos, 
identificam a ideia da cidade-jardim com um conflito paradoxal entre cidade e 
campo que, pela expansão urbana a partir da reprodução infinita de um ambiente 
rural encenado, eliminava as qualidades de ambos. Se, para Alison e Peter 
Smithson, a escolha entre ‘cottage’ e apartamento deve ser uma entre campo 
e cidade,30 propunham, como alternativa ao modelo da cidade-jardim, blocos 
de habitação plurifamiliar construídos nas cidades e não nas periferias. Aqui, a 
criação de galerias exteriores de circulação e acesso procurava provar como viver 
em altas densidades não significava viver como pássaros engaiolados,31 mas 
sim que era o sinal de uma nova vida urbana. Esta nova vida urbana dependia, 
essencialmente, do modo como os modelos para a habitação reuniam unidades 
unifamiliares em plurifamiliares, como criavam espaços de uso coletivo ou 
público e como se relacionavam com a cidade.

Neste sentido, quer o modelo da cidade-jardim, quer o modelo da cidade 
moderna estavam longe de oferecer uma solução para os espaços partilhados. 
Por um lado, nos subúrbios jardim, o espaço da rua, público, funcionava 
essencialmente como espaço de separação entre as famílias. Desempenhava 
apenas a função de distribuição e mesmo quando a vida doméstica era trazida 
para fora de portas, o contacto entre moradores não era potenciado. Ao contrário 
de alguns bairros operários, onde a proximidade entre as casas e a existência de 

26 Han Meyer, City and Port, op. cit., p. 65.
27 Idem, p. 67.
28 O problema encontrado no pós-guerra ia, entretanto, mais além da reconstrução. Aquilo que tinha sido construído 

entre o final do século XIX e início do século XX estava agora na sua grande maioria degradado, várias famílias 
viviam em casas que originalmente seriam para apenas uma e continuava a haver uma falta de espaços abertos na 
cidade. Sendo que tentar alojar todos os habitantes em casas unifamiliares seria impossível no centro de Londres, 
pois isso significaria que apenas uma parte das pessoas poderiam ser alojadas, uma grande percentagem da nova 
construção faz-se em blocos de habitação coletiva.

29 J. H. Forshaw e Patrick Abercrombie, County of London Plan, op. cit., p. 77.
30 Alison e Peter Smithson, Ordinariness & Light: Urban Theories ’52-’60 and Their Application in a Building Project ’63-

’70, London, Faber and Faber, 1970, p. 31.
31 Idem, p. 34.
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equipamentos ou serviços partilhados assegurava que a rua funcionasse como 
espaço coletivo, nos subúrbios o domínio público não atuava como elemento 
agregador mas, pelo contrário, como fator de segregação e negação da cidade. 
Por outro lado, nos blocos de habitação plurifamiliar modernos, nos modos em 
que eram construídos pelo LCC na segunda metade do século XX, os espaços 
de uso coletivo resumiam-se aos dispositivos de acesso e circulação que não 
dispunham de espaço para outras funções sociais. Também segundo o modelo 
da cidade moderna, os espaços exteriores de uso público resultavam do sobrante 
da implantação dos edifícios e, sem função ou qualificação específica, não eram 
usados pelos moradores.

Robin Hood Gardens, rompendo com a tendência para a segregação espacial 
e assumindo a produção de habitação pública como elemento estruturante do 
espaço urbano e da sua qualificação, surge diferenciado a partir do tratamento 
dos espaços coletivos e públicos e regressa inevitavelmente a Golden Lane 
(1952), o primeiro projeto em que os Smithson avançam uma proposta para a 
cidade. No entanto, ainda que ideologicamente próximos, Golden Lane e Robin 
Hood Gardens apresentam algumas diferenças significativas. Tal como escreve 
Peter Eisenman em 1973,32 tanto Golden Lane como Robin Hood Gardens 
transfiguram um modelo com galeria exterior de circulação que tem nas suas 
origens tais projetos de Le Corbusier como os blocos maison à redent da Ville 
Contemporaine, o seu projeto para o Rio de Janeiro (1929) ou o projeto para 
Algiers (1930). A galeria exterior, não sendo um dispositivo novo naquela altura 
– tendo sido aliás difundido em distintos edifícios chave do período moderno e 
nas suas cópias medíocres –, era um elemento formal que, na obra dos Smithson 
e como já vimos, refletia a sua preocupação singular pela relação entre a casa 
e a rua.33 Como os próprios arquitetos viriam a esclarecer a propósito do seu 
projeto, a casa olha para dentro para a família e para fora para a sociedade, 
e a sua organização deve refletir esta dualidade de orientação.34 Tanto em 
Golden Lane como em Robin Hood Gardens, o modelo das ruas elevadas não 
só permanecia válido como era especialmente apropriado para organizar um 
grande número de apartamentos em blocos horizontais, particularmente tendo 
em conta que, para os Smithson, os dispositivos de acesso como escadas ou 
galerias exteriores são espaços coletivos que, mais do que a infraestrutura que 
separa os moradores, são pensados como espaços sociais que os unem.

Ainda assim, continua Eisenman, é necessário distinguir a aplicação desta 
forma-tipo da rua elevada em ambos os projetos – Golden Lane e Robin Hood 
Gardens –, na medida em que a sua função é claramente distinta. No projeto 

32 Peter Eisenman, “From Golden Lane to Robin Hood Gardens. Or If You Follow the Yellow Brick Road, It May Not 
Lead to Golders Green” (publicado originalmente na íntegra em Oppositions nº 1, Setembro 1973) , in Alison & Peter 
Smithson: A Critical Anthology (Max Risselada, ed.), Barcelona, Polígrafa, 2011.

33 Idem, p. 208.
34 Alison e Peter Smithson, “Golden Lane Project” (originalmente publicado em Architects Year Book 5) in Team 10 

Primer, Cambridge, The MIT Press, 1974, p. 78.
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de 1952, o sistema ensaia uma nova conectividade entre edifícios, promovendo 
a continuidade da galeria exterior – que é tratada como espaço inteiramente 
público – contra o isolamento dos blocos de habitação. No entanto, como os 
edifícios se dispunham pelo território sem a definição concreta de espaços 
exteriores à cota do chão, o projeto de Golden Lane falhava em considerar os 
espaços da cidade como integrantes do projeto e aproximava-se do modelo 
moderno do edifício no parque.35 Em Robin Hood Gardens, continua Eisenman, 
e como o projeto é desenvolvido em torno de um jardim central de uso público, 
as galerias exteriores, mais estreitas do que em Golden Lane, estabelecem antes 
um domínio intermédio, entre o extremamente privado e o extremamente 
público, que, pela proximidade entre as habitações, possibilitam e potenciam o 
contacto entre os moradores.

A evolução que se observa entre os dois projetos – Golden Lane e Robin Hood 
Gardens – é deste modo indicativa de uma confiança conquistada acerca 
do papel que as ruas elevadas poderiam desempenhar no edifício: perdem o 
caráter de espaço estritamente público que os caracterizava em Golden Lane e 
passam a conformar aquilo que os Smithson poderiam ter chamado de espaço 
de vizinhança. Este ambiente partilhado, que forma a transição entre a natureza 
completamente aberta do domínio público e a natureza estritamente fechada 
do domínio privado, oferece uma certa estabilidade por permitir relações 
interpessoais dentro de um perímetro social de segurança, onde a identificação 
entre as pessoas as tranquiliza para uma certa exposição da sua vida doméstica.36 
Distinguir o espaço de vizinhança, ou espaço coletivo, do espaço completamente 
público é defender a importância do primeiro momento de identificação do 
Homem com o lugar e é oferecer um espaço que, não sendo necessariamente 
vedado, pertence mais intimamente a um determinado grupo social.37

Em Robin Hood Gardens, a ideia da rua elevada enquanto tradução de um nível 
de associação social (a estrutura conceptual por detrás de Golden Lane) parece 

35 Peter Eisenman, “From Golden Lane to Robin Hood Gardens. Or If You Follow the Yellow Brick Road, It May Not Lead 
to Golders Green”, op. cit., p. 207.

36 Han Meyer, City and Port, op. cit., p. 35.
37 Na transmissão exibida pela BBC2 a 10 de Julho de 1970, Alison e Peter Smithson comunicam as suas ideias acerca 

do problema da habitação aplicadas a Robin Hood Gardens e denunciam o seu interesse nos espaços coletivos do 
projeto. Uma das coisas sobre as quais falam é de sentirem que, na generalidade dos bairros de habitação pública, 
os interiores das casas estão bem cuidados, mas o exterior, os espaços coletivos, não está. A opinião generalizada 
entre as entidades responsáveis pela construção de habitação pública era a de que o vandalismo e destruição 
dos edifícios era responsabilidade dos grupos sociais que os habitavam, considerados problemáticos pela fama 
de violência e falta de higiene que se lhes atribuía. Perante esta situação, havia diferentes pontos de vista que 
propunham diferentes soluções para estes grupos considerados marginais: num extremo, havia quem defendesse 
que se deveria manter as pessoas alojadas nos mesmos locais, com algumas melhorias técnicas de higienização, 
para evitar que vandalizassem um edifício novo; no outro havia a posição de quem acreditava, como os Smithson, 
que oferecer a melhor qualidade de vida a todos, independentemente da sua situação anterior, era a única saída 
para o fim da miséria e da violência.

 As part of a continuing exercise intended to renew the sense of collective responsibility for the look of places, we 
made three exhibitions in the tradition of people’s decoration at Christmas time: ‘Signs of Occupancy’, Bartlett School 
(1976-77); ‘Twenty-Four Doors to Christmas’, Cambridge (1979); ‘Christmas Hogmanay’, Edinburgh (1980-81).

 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 546.
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ser finalmente concretizada, ainda que a uma escala diferente. Isto porque a 
rua, enquanto conceito que pretendia indicar um certo ambiente ao invés de 
uma noção histórica do elemento urbano, faz especial sentido num projeto que 
propõe uma alteração dramática aos modos de vida pré-existentes naquele 
local. Regressando à questão de porque é que eles escolhem não copiar as 
estruturas precárias, aqui encontramos a resposta. Não se tratava de pôr de lado 
um sistema espacial que tinha as suas próprias qualidades, mas sim de procurar 
reproduzir a sua ideia de base sem perpetuar a precariedade das construções 
pré-existentes. Na rua elevada enquanto reprodução da ideia de rua, pensavam 
consegui-lo.

V
Além de determinar a implantação e a estrutura formal dos edifícios, a premissa 
da proteção, invocada para a criação do espaço central, contagia todo o projeto. 
Para proteger a intimidade da habitação do ruído oriundo da cidade, os Smithson 
adotam uma estratégia que iriam mais tarde conceptualizar (e apelidar de planta 
de densidade variável) e que consiste em estruturar a distribuição programática 
dos edifícios a partir de uma gradação que, contrariamente ao princípio moderno 
da continuidade entre exterior e interior,38 se desdobra e define sucessivamente 
as etapas entre a vida pública e a vida privada.

Em primeiro lugar, as galerias de acesso são colocadas na fachada dos edifícios 
e funcionam como amortecedor do movimento e ruído, além de garantirem a 
exposição que também lhes confere um caráter público. A escada interior de 
cada unidade de habitação com dois pisos, situada paralelamente à galeria de 
circulação, define um espaço de entrada para cada habitação e oferece uma 
última barreira protetora. Na disposição interna do programa, as divisões de 
atividade doméstica mais intensa, como a sala de estar, encontram-se mais 
próximas da galeria de circulação e as de maior intimidade, como os quartos 
e cozinhas, abrem-se para o jardim central.39 A ideia de que a relação entre o 
espaço coletivo e o espaço íntimo não se faz através de um plano sem espessura 
mas pela sucessão de espaços contaminados em diferentes medidas por ambos 
os universos estava já presente desde os anos 50, mas é pela primeira vez 
construída em Robin Hood Gardens.40

VI
O problema da expressão arquitetónica de Robin Hood Gardens é também, 
quanto a nós, mais um sinal da interferência recíproca entre aquilo que 

38 Idem, p. 559.
39 In the middle of the stress-free zone, the ground is modelled upwards to discourage people from playing football, and 

so making excessive noise, though provision for football is made elsewhere on the site.
 Peter Smithson (transmissão da BBC2 a 10 de Julho de 1970) in Robin Hood Gardens: Re-Visions, op. cit., p. 63.
40 No seu livro de 1970, Ordinariness and Light, fica claro como Robin Hood Gardens seria a consequência arquitetónica 

das suas teorias de urbanismo.
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poderíamos chamar de uma escala do domínio público e uma escala do domínio 
privado.

Seria neste caso pertinente um paralelo entre o tratamento da fachada de Robin 
Hood Gardens e a do Royal Crescent, em Bath, com a qual Peter Smithson 
contactou (se não antes, pelo menos em 1969 aquando da redação de um artigo 
para a Architectural Design sobre a cidade inglesa). Importa, para o efeito, 
notar algumas diferenças de base entre os dois projetos, como por exemplo o 
facto de o Royal Crescent agrupar as casas em banda e o Robin Hood Gardens 
dispor de um esquema mais complexo de encaixe dos apartamentos, ou o 
rácio de transparência da fachada ser distinto em ambos os projetos. Não 
obstante, qualquer aproximação entre os dois projetos está no modo como 
ambas as soluções arquitetónicas invocam um sentido de todo sem dissolver 
as propriedades das partes constituintes, sendo capazes de mediar, pela sua 
expressão arquitetónica, entre o individual e o geral.

A estratégia do Royal Crescent parte da constituição de uma fachada pública que, 
pela repetição de um mesmo módulo, adquire uma uniformidade enganadora 
que é capaz de reunir as casas numa mesma composição, dissimulando as 
diferenças entre elas sem dissolver a percepção das unidades individuais. Por 
um lado, um sistema compositivo que inclui as diferentes partes num mesmo 
sistema de expressão arquitetónica a uma mesma escala aspira a uma unidade 
do conjunto que defina um corpo coeso, mais próximo da escala da cidade. 
Por outro lado, a marcação das unidades individuais mantém um sistema 
referencial que identifica o indivíduo perante o coletivo, ou a vida privada da 
casa, individual, perante a vida pública da cidade, geral.

Em Robin Hood Gardens, e tal como no Royal Crescent, a disposição 
aproximadamente côncava dos edifícios, juntamente com o caráter repetitivo 
da fachada, reforçam a unidade do conjunto e operam não só no sentido de uma 
maior contenção do jardim central mas também de uma aproximação à escala da 
cidade industrial envolvente. Apesar de invocar, em certo sentido, uma estética 
de Mies van der Rohe, a fachada neutra e repetitiva de Robin Hood Gardens 
não é autónoma e, pelo contrário, é desfigurada por três fatores: pela existência 
de varandas, pela clareza com que os dispositivos de circulação são revelados 
no volume exterior e pela marcação das unidades individuais. Aqui, a alteração 
que concerne a ampliação de alguns elementos verticais de betão pré-fabricados 
da fachada, mais longos e profundos, indica uma marcação das unidades de 
habitação individuais numa espécie de ordem gigante brutalista que projeta na 
fachada a própria escala da comunidade que habita o edifício. Estes elementos 
adquirem um caráter um tanto instável pela quebra da continuidade vertical 
que anula a sugestão de que poderiam ser um elemento estrutural portante, 
mas, num certo momento, os Smithson justificam a existência destes elementos 
de maiores dimensões com a necessidade de quebrar a propagação do ruído 
pela superfície da fachada, entre apartamentos. Esta justificação, que convoca 
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um problema arquitetónico, valida em definitivo uma solução que noutros casos 
poderia ser considerada simplesmente retórica.

VII
Peter Smithson disse, em 1994, que a partir do momento em que o arquiteto 
oferece um edifício que torna possível a ocupação, a sua intervenção deve parar 
para dar lugar e oportunidade ao habitante para que este construa o seu próprio 
julgamento sobre se o edifício funciona ou não funciona. Para Smithson, os 
sinais de vandalismo em Robin Hood Gardens eram o sinal de que, para os 
moradores, o edifício não tinha funcionado porque não tinha sido capaz de 
invocar um sentido de responsabilidade coletiva pela sua manutenção.41 O 
problema do sucesso ou insucesso de um edifício – se é que sequer se possa 
colocar nestes termos, de tão subjetivo ou volátil quanto possa ser – levanta a 
questão do projeto de arquitetura enquanto estratégia com um valor próprio.

Em 1970, Peter Smithson escrevia que a forma-linguagem [de um edifício] 
estabelece um diálogo entre objeto e utilizador. O objeto sugere como pode ser 
usado, o utilizador responde usando-o bem – o objeto melhora; ou usando mal 
– o objeto é degradado, o diálogo cessa. Mas pode, claro, reviver, pois há uma 
vida secreta e permanente nas coisas produzidas intensamente que podem 
renascer para outros usos, outras gerações – mesmo quando os danos são 
extremamente severos, mesmo quando apenas resta uma ruína ou fragmento. 
Mas, na sua primeira vida, o objeto deve ser amado, ou pelo menos respeitado.42

O sentido que os Smithson conferem ao termo ruína reveste-se de especial 
importância na defesa da não destruição de Robin Hood Gardens. Para Alison 
e Peter Smithson, há um certo prazer na ruína43 que deriva da crença de que 
quando um edifício está em completo abandono ou ruína, e apenas o ar, as 
árvores, os animais e os pássaros o habitam, o seu espírito recupera.44 Numa 
exposição de 1976 os Smithson desenvolvem a noção de ruína associando-a a 
um processo inverso ao processo de construção. Para eles, tal como num edifício 
em construção a qualidade do lugar que está prestes a existir está projetado 
no esqueleto da construção, fossem os ‘paus e pedras’ sendo dispersados no 
processo em que o tecido se torna ruína, o visitante seria informado da natureza 
daquilo que os ‘paus e pedras’ outrora constituíam. Informado apenas pelos 
fragmentos de todo o idealismo original, o esforço da mente de construir tecido 
a partir de sonhos... e conhecimento a partir disto, ou o triunfo do académico 

41 Peter Smithson (em entrevista a Fouad Samara a 23 de Junho de 1994) in Modernism Without Rhetoric: Essays on the 
Work of Alison and Peter Smithson (Helena Webster, ed.), London, Academy, 1997, p. 174.

42 Peter Smithson, “Signs of Occupancy” (escrito em 1970 e publicado originalmente na Architectural Design  de 
Fevereiro de 1972), in Changing the Art of Inhabitation: Mies’ Pieces, Eames dreams, The Smithsons, Londres, 
Artemis, 1994, p. 134.

43 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 393.
44 Peter Smithson, “Farnsworth House” (escrito em Setembro de 1984) , in Changing the Art of Inhabitation, op. cit., p. 

31.
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no reconhecimento de um propósito, ainda seriam estimulantes.45 Por outras 
palavras, a formulação dos Smithson indica dois movimentos, construção e 
destruição, como sendo processos análogos. Em ambos os movimentos, quer de 
construção quer de destruição, o significado da arquitetura desloca-se entre o 
idealismo do projeto como estratégia e o edifício como resultado físico sujeito a 
uma realidade de ocupação. Neste sentido muito preciso, os Smithson defendem 
que tanto o edifício em construção como a ruína são estados da arquitetura em 
que esta é capaz de indicar um seu aspeto essencial, intrínseco à sua forma, 
que existe antes da ocupação do edifício e que permanece muito depois do seu 
abandono. Este raciocínio defende inevitavelmente a validade do projeto de 
arquitetura como independente do resultado da sua ocupação.

É arriscado declarar em concreto quais terão sido as causas para o desfecho 
negro da história de Robin Hood Gardens. A partir da década de 80 do século 
XX, o desenvolvimento da zona portuária de Londres, prometido pelo sector 
público, falhou porque a instabilidade política de Inglaterra enfraqueceu, até 
abandonar completamente, aquele que seria o último grande projeto do Greater 
London Council.46 Atualmente, a crescente dissolução da distinção entre público 
e privado está a emergir como resultado do colapso da estrutura ideológica 
do socialismo dos anos 80 e 90, e a causar a extinção de um objetivo que em 
tempos era o de providenciar habitação pública e planeamento urbano como 
parte do processo de socialização. ‘Público’ tornou-se uma palavra manchada 
em muitos sentidos, um termo associado com a mania por organização e lentas 
burocracias: resumindo, uma barreira ao desenvolvimento pessoal, dinâmicas 
sociais e liberdade económica. Nos anos 80, libertar a passagem para o sector 
privado e o mercado liberal em todas as áreas da vida social era a fórmula para 
o futuro.47 Difícil será também desemaranhar as razões que terão levado a que 
a Robin Hood Gardens fosse negado o estatuto de imóvel de interesse público 
que lhe garantiria a salvação, ao contrário de outros projetos como Park Hill, 
em Sheffield, um edifício coetâneo ao dos Smithson que foi poupado em nome 
da preservação do seu significado histórico. Hoje, talvez mais do que nunca, 
teria sido importante manter Robin Hood Gardens, especialmente enquanto 
fragmento de uma esperança idealizada no pós-guerra que se encontra isolada 
entre novos empreendimentos privados.

O projeto social de Robin Hood Gardens mereceria, em nosso entender, ser 
ruína. Estamos seguros de que, aí – longe dos problemas sociais que nas últimas 
décadas assombraram a sua existência e que, em último caso, servindo para 
justificar a recusa das autoridades pela classificação dos edifícios como imóveis 
de interesse público, ditaram a sua demolição –, poderíamos ler ainda um objeto 
público que coloca a cidade e os domínios público e coletivo do espaço como 
temas centrais de projeto.

45 Alison e Peter Smithson, The Charged Void: Architecture, op. cit., p. 393.
46 Han Meyer, City and Port, op. cit., p. 65.
47 Idem, p. 49.
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Fig. 1.01 Team 10 em Spoleto, Itália, 1976. Fig. 1.02 Manifesto de Doorn.

Fig. 1.03 Diagrama que mostra o padrão de 
associações entre crianças numa rua. Da autoria de 
Alison Smithson.

Fig. 1.04 Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, Alison Smithson e Nigel 
Henderson.
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Fig. 1.05 Uma casa para cada um na natureza.

Fig. 1.07 Esquisso de Le Corbusier da Cartuxa de Ema, em Florença.

Fig. 1.08 Unidade de Habitação de Marselha de Le Corbusier.

Fig. 1.06 Vida exterior no paraíso. “O Pequeno 
Jardim do Paraíso” do Mestre do Alto Reno, c.1410.
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Fig. 1.10 Perspetiva de Golden Lane com colagem.

Fig. 1.09 Edifício antigo de três andares.

Fig. 1.11 Proposta à escala urbana de Golden Lane. Fig. 1.12 Vista aérea do que seria a construção de 
Golden Lane.
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Fig. 1.13 Fotografia de crianças a brincar na rua em Londres, c.1950. Da autoria de Nigel Henderson.

Fig. 1.14 Fotografia de crianças a brincar na rua em Londres, c.1950. Da autoria de Nigel Henderson.
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Fig. 1.15 Perspetiva da rua elevada de Golden Lane.

Fig. 1.16 A longa casa dos Dayaks do mar. Algumas casas têm um quarto de milha de comprimento e 
albergam noventa famílias.
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Fig. 1.17 Corte de Golden Lane.

Fig. 1.18 Esquema dos níveis de associação 
humana.

Fig. 1.19 Esquema de crescimento urbano para 
Golden Lane.

Fig. 1.20 Galeria de Robin Hood Gardens.
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Fig. 1.21 Palácio Diocleciano de Split, Croácia.

Fig. 1.22 Vista da praça do edifício The Economist.

Fig. 1.23 Fotografia de Bath em 1989. Da autoria de Peter Smithson.

Fig. 1.24 Fotografia do Royal Crescent (1767-74) em Bath, de John Wood (o 
Novo), em 1966. Da autoria de Peter Smithson.
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Fig. 1.25 Vista aérea do Santuário de Ise, no Japão, durante o ciclo de 
reconstrução, quando o novo se encontra em construção e o antigo está a 
desaparecer.

Fig. 1.26 Planta do Santuário de Ise e do complexo 
alternativo.

Fig. 1.27 Complexo alternativo do Santuário de Ise.

Fig. 1.28 Fora-dentro, dentro-fora, Kyoto. Alison Smithson no espaço-entre. Fotografia de 1960 da autoria 
de Peter Smithson.
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Fig. 1.29 Pieter de Hooch, “A despensa” (1658).

Fig. 1.30 Planta da Casa Amarela. Fig. 1.31 Perspetiva da Casa Amarela.



Figuras

98

Fig. 1.32 Fotografia de um celeiro em 1974, da autoria de Peter Smithson.

Fig. 1.33 Louis Kahn, Casa De Vore, Pennsylvania (1954).
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Fig. 1.34 Planta da Acropolis em Atenas. Desenho 
de James Stuart e Nicholas Revett em “Antiguidades 
de Atenas, Vol 2”.

Fig. 1.36 Fotografia de um cemitério americano nos anos 80, da autoria de 
Peter Smithson.

Fig. 1.35 Projeto para a Universidade de Sheffield.

Fig. 1.37 Parque Lafayette de Mies van der Rohe.
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Fig. 1.38 Alison Smithson com alguns elementos do seu escritório na praça do The Economist.
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Fig. 1.39 O espaço de domínio público do The Economist.

Fig. 1.40 Vista aérea sobre o bairro de St. James.

Fig. 1.41 Planta de implantação.
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Fig. 1.42 Maquete de uma fase intermédia de 
desenvolvimento do projeto.

Fig. 1.43 A praça do The Economist à noite.

Fig. 1.44 A rua de St. James antes da intervenção dos Smithson.

Fig. 1.45 A rua de St. James depois da intervenção dos Smithson.
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Fig. 1.46 O projeto para Berlim Hauptstadt.

Fig. 1.47 A planta de Louis Kahn para a cidade de Philadelphia com a marcação 
das direções e velocidades de circulação.
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Fig. 1.48 Esquema de Alison e Peter Smithson.

Fig. 1.49 Colagem em tom irónico de vários The Economist na zona de St. James.

Fig. 1.50 Escadas originais de acesso a partir da rua 
Bury. Já não se mantêm no estado original.
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Fig. 1.51 Esquema que representa o sistema de 
passagens pedestres da zona de St. James, ao qual 
se acresce o espaço de domínio público do The 
Economist. Da autoria de Peter Smithson.

Fig. 1.52 Fotografia de manifestantes em 1983 a descansar nas escadas de acesso ao The Economist, da autoria de Peter Smithson.
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Fig. 1.53 Plantas do projeto: Sub-cave, cave, piso térreo, piso tipo, último piso útil e piso técnico.
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Fig. 1.54 Secção do projeto.

Fig. 1.55 O interior dos escritórios do jornal The 
Economist.

Fig. 1.56 Átrio de entrada da torre de escritórios.
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Fig. 1.57 O acesso à praça pela rua de St. James.

Fig. 1.58 Ilustração do piso principal do edifício do banco.
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Fig. 1.59 Vista aproximada do edifício do banco.

Fig. 1.60 A relação entre as alturas do Boodle’s Club 
e do edifício do banco.

Fig. 1.61 Vista aproximada do edifício do banco.
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Fig. 1.62 Vista desde a praça em direção à rua St. 
James.

Fig. 1.63 Vista aproximada da torre de escritórios.

Fig. 1.64 Vista da rua de St. James.
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Fig. 1.65 Vista do espaço de domínio público do The Economist.

Fig. 1.66 A opacidade ou transparência da estrutura da fachada.
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Fig. 1.67 Axonometria de Robin Hood Gardens.

Fig. 1.68 Perspetiva de uma primeira proposta, que ficou conhecida como 
Manisty Street.

Fig. 1.69 Esquema de relação com a envolvente.
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Fig. 1.70 O jardim central do Gray’s Inn.

Fig. 1.71 O jardim central de Robin Hood Gardens.

Fig. 1.72 O jardim central de Robin Hood Gardens.
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Fig. 1.73 Plantas tipo.

Fig. 1.74 Secção transversal.

Fig. 1.75 Maquete do projeto apresentada na 
transmissão da BBC.

Fig. 1.76 Fachada do bloco poente.
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Fig. 1.77 O jardim central de Robin Hood Gardens.

Fig. 1.78 O jardim central de Robin Hood Gardens.
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Fig. 1.79 Galeria.

Fig. 1.80 Galeria.

Fig. 1.81 Alison Smithson na galeria de Robin Hood Gardens.



O DOmíniO PúblicO Da arquitetura

117

Fig. 1.82 Secção transversal com colagem. Fig. 1.83 Secção transversal com colagem.

Fig. 1.84 O interior de um apartamento em Robin Hood Gardens.

Fig. 1.85 Plantas de uma habitação tipo: piso superior, piso da galeria e piso inferior.
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Fig. 1.86 O alçado do edifício.

Fig. 1.87 Vista aproximada do alçado do edifício.

Fig. 1.88 A demolição de Robin Hood Gardens.
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O contraste entre particular e universal e entre individual e coletivo 

sobressai da cidade e da sua própria construção: a sua arquitetura. 

Este contraste entre particular e universal e entre individual e coletivo 

é um dos principais pontos de vista a partir dos quais se estuda a 

cidade neste livro; manifesta-se sob diversos aspetos, nas relações 

entre esfera pública e privada, no contraste entre a projetação racional 

da arquitetura urbana e os valores do locus, entre edifícios públicos e 

edifícios privados. [...]
Sobre este ponto é ainda necessário dizer o seguinte: embora a divisão 

da cidade em esfera pública e esfera privada, em elementos primários 

e área-residência tenha já sido várias vezes indicada e proposta, nunca 

teve, contudo, a importância de primeiro plano que merece.

Esta divisão está intimamente relacionada com a arquitetura da 

cidade, porque esta arquitetura é parte integrante do homem; é a sua 

construção. A arquitetura é a cena fixa das vicissitudes do homem; 

carregada de sentimentos de gerações, de acontecimentos públicos, 

de tragédias privadas, de factos novos e antigos. O elemento coletivo 

e o privado, sociedade e indivíduo, contrapõem-se e confundem-se 

na cidade, que é feita de tantos pequenos seres que procuram uma 

organização e, juntamente com esta, um pequeno ambiente para si mas 

apropriado ao ambiente geral.1

É desde logo na introdução do seu livro de 1966, A Arquitetura da Cidade 
(L’Architettura della Città), que Aldo Rossi introduz os temas do público e do 
privado. Ao fazê-lo, admite que a divisão da cidade em esfera pública e esfera 
privada merece importância de primeiro plano. Na sua perspetiva, as noções de 
público e privado surgem quando se estuda a cidade e a sua arquitetura a partir 
de um determinado ponto de vista: o contraste entre particular e universal e 
entre individual e coletivo. Com isto, Rossi diz-nos que a arquitetura da esfera 
privada é para o indivíduo e a arquitetura da esfera pública é para o coletivo, ou, 
por outras palavras, a arquitetura da esfera privada é para o um e a arquitetura 
da esfera pública é para o muitos. Rossi reconhece também que a arquitetura 
da cidade é a própria construção do Homem (no sentido em que ele a constrói 
e é também moldado por ela) e, deste modo, tal como o Homem é constituído 
por uma existência privada e uma existência pública, também na arquitetura 
da cidade estão presentes os aspetos coletivo e individual, ou público e privado, 
que constituem a vida humana.2 Para esclarecer este raciocínio, Rossi cita o 
sociologista alemão Hans Paul Bahrdt em Lineamenti di Sociologia Urbana:

A nossa tese diz assim: uma cidade é um sistema no qual toda a vida, e 

portanto a quotidiana também, mostra a tendência para se polarizar, 

isto é, para se desenvolver em termos de agregado social público ou 

1 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, Lisboa, Edições 70, 2018, p. 28-29.
2 Creación de un ambiente más propicio a la vida, e intencionalidad estética, éstos son los caracteres estables de la 

arquitectura, que la distinguen de cualquier otro arte o ciencia y que, con todo, la hacen partícipe del arte y de la 
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privado. Desenvolvem-se uma esfera pública e uma privada, que 

estão em estreita relação sem que a polarização se perca. Os setores 

da vida, que não possam ser caracterizados nem como “públicos” nem 

como “privados”, pelo contrário, perdem significado. Quanto mais 

fortemente se exercita a polarização e mais forte é a relação de permuta 

entre a esfera pública e a privada, mais acentuadamente “urbana” é, do 

ponto de vista da sociologia, a vida de um agregado. Caso contrário, 

um agregado desenvolverá em menor medida o caráter de cidade.3

Aquilo que Bahrdt diz, e Rossi parece concordar, é que a cidade – no sentido 
mais tradicional do termo, que Rossi utiliza ao longo de A Arquitetura da 
Cidade – não existe como tal sem o contraste entre a vida pública e a vida 
privada. Tal como na vida humana, continua Rossi, a fronteira entre o privado 
e o público na arquitetura e na cidade é muitas vezes difícil de definir. Ainda 
assim, e para clarificar de que modo é que estes dois aspetos complementares 
da existência humana se refletem na construção da cidade, Rossi introduz 
um método de análise que distingue entre duas componentes da cidade – os 
elementos primários e a área-residência – e associa-os, respetivamente, à esfera 
pública e privada.4 Para compreender melhor este paralelo, interessa esclarecer 
a distinção entre estes dois termos (elementos primários e área-residência), 
empregues por Aldo Rossi em A Arquitetura da Cidade como categorias de um 
método analítico criado e apelidado por Rossi de teoria dos factos urbanos.5

Segundo a teoria de Rossi, a qualidade de facto (ou artefacto6) urbano é atribuída 
a uma estrutura física capaz de sustentar a história no interior da sua forma. 
Rossi ilustra este conceito com o exemplo do Palácio da Razão em Pádua, um 
edifício do século XIII que, tendo desempenhado diferentes funções ao longo da 
história, provava como a arquitetura enquanto objeto físico pode permanecer 
válida e relevante na cidade mesmo após o desaparecimento da sua função 

ciencia. Es colectiva, como todo arte y toda ciencia; pero en distinta medida y de una manera original, porque da 
forma concreta a la comunidad en la que se manifiesta. [...]

 Monumentos e residencias, o, dicho de otra manera, esfera pública y esfera privada, todavía son, de la clasificación 
aristotélica hasta hoy, los dos momentos emergentes de la producción arquitectónica, y a ellos nos hemos de referir 
siempre en nuestros estudios. Son el objeto de nuestra investigación.

 Aldo Rossi, “Tipología, manualística y arquitectura” in Para una arquitectura de tendencia. Escritos: 1956-1972, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977, p. 184-185.

3 Hans Paul Bahrdt, Lineamenti di Sociologia Urbana; citado por Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 110.
4 Por outro lado, a relação entre estes elementos primários e as áreas-residência corresponde, em sentido arquitetónico, 

à distinção operada pelos sociólogos entre esfera pública e esfera privada como elementos característicos da 
formação da cidade.

 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 110.
5 O objetivo de Rossi era estabelecer um método científico de análise da arquitetura da cidade para que fosse possível 

consolidar a Arquitetura como uma área de conhecimento válida para compreender o desenvolvimento humano e 
social. Para este efeito, o método analítico proposto por Rossi considerava também dados económicos e histórico-
sociais na análise das formas arquitetónicas.

6 Diferentes autores fazem diferentes traduções deste termo. Na tradução portuguesa do livro A Arquitetura da Cidade, 
por José Charters Monteiro, é empregue o termo facto. Em Melancolia e Arquitetura em Aldo Rossi, Diogo Seixas 
Lopes utiliza o termo artefacto.

 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit.; Diogo Seixas Lopes, Melancolia e Arquitetura em Aldo Rossi, Lisboa, 
Orfeu Negro, 2016.
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original. Com isto, Rossi queria dizer que o valor da arquitetura está depositado 
na própria forma e não se esgota, como se poderia pensar, na sua capacidade de 
desempenhar uma função específica.

Segundo esta teoria dos factos urbanos, a cidade é constituída por diversos 
componentes, sendo que a residência e os elementos primários – aqueles que 
Rossi associou, respetivamente, às esferas privada e pública da cidade – são os 
que mais nos interessam:

Admitimos que a residência constitua a parte maior da superfície 

urbana e que ela, raramente apresentando caracteres de permanência, 

seja estudada na sua evolução juntamente com a área onde se encontra; 

falarei, assim, também de área-residência.

Por outro lado, reconhecemos aos elementos primários um caráter 

decisivo na formação e na constituição da cidade; este caráter 

decisivo pode registar-se, também e frequentemente, a partir do seu 

caráter permanente. Entre os elementos primários, os monumentos 

desempenham um papel particular.7

Elementos primários
Apesar de a área-residência e os elementos primários serem categorias 
complementares, foquemo-nos primeiro no problema dos elementos primários 
que, segundo Rossi, constituem a esfera pública da cidade e a base da sua 
construção.8 De acordo com a teoria de Rossi, os elementos primários são 
factos urbanos que funcionam como núcleos de agregação, visto que participam 
da evolução da cidade no tempo, de modo permanente, identificando-se 
frequentemente com os factos constituintes da cidade.9 Além disto, os elementos 
primários também foram definidos por Rossi – mas só em parte – pela sua 
função urbana.

Segundo Rossi, o conjunto urbano que constitui a cidade está essencialmente 
dividido em três funções urbanas: a residência, as atividades fixas e a circulação. 
As atividades fixas, esclarece Rossi, compreendem armazéns, edifícios públicos e 
comerciais, universidades, hospitais, escolas, etc,10 ou seja – diríamos, de forma 
simplificada –, equipamentos. Sem querer estabelecer uma correspondência 
absoluta, Rossi afirma que os elementos primários compreendem também 
as atividades fixas e a residência está para a área-residência como as 

7 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 73.
8 O facto de Rossi se aproximar da concepção vitruviana sobre a origem da arquitetura em prol da narrativa de Laugier 

vai sendo indicada ao longo de A Arquitetura da Cidade e estabelece a arquitetura (da cidade) como primeiramente 
de função coletiva: primeiro construíram-se os templos e só depois as casas. Não se discute aqui a validade destas 
duas posições, mas antes a afinidade de Rossi com aquela que atribui à esfera pública a génese da cidade.

9 Idem, p. 109.
10 Além disto, a literatura urbanística fala de equipamentos urbanísticos, standards urbanísticos, serviços e também de 

infraestruturas. Alguns destes termos são definidos e definíveis, outros menos, mas é presumível que cada autor use 
estes termos dentro de um certo contexto e com suficiente clareza.

 Idem, Ibidem.
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atividades fixas estão para os elementos primários.11 Consciente do perigo de 
uma associação direta, Rossi alerta para o facto de que os termos elementos 
primários e atividades fixas, apesar de se referirem neste contexto – mas só em 
parte – à mesma coisa, pressupõem um modo totalmente diverso de conceber 
a estrutura urbana.12 Enquanto que uma classificação por função urbana (em 
atividades fixas) se baseia na leitura programática do edifício, a classificação 
proposta pelo método de Rossi (em elementos primários) prende-se com o 
valor de referência que estes elementos adquirem enquanto catalisadores dos 
processos de transformação espacial do território.13

Aquilo que existe de estritamente comum entre atividades fixas e elementos 
primários, continua Rossi:

[...] refere-se ao caráter público, coletivo, destes elementos; esta 

característica de coisa pública, feita pela coletividade para a coletividade, 

é de natureza essencialmente urbana. Parece-me que sobre este ponto 

nunca se meditou o suficiente, ainda que possuíssemos importantes 

contributos. É possível executar uma qualquer simplificação da 

realidade urbana e chegar-se-á sempre ao aspeto coletivo – este parece 

constituir a origem ou o fim da cidade.14

Tal como descrito por Rossi, o caráter15 público – a característica de coisa 
pública – prende-se com dois aspetos do ser público. Em primeiro lugar, com 
a questão do serviço ou função pública, ou seja, com a necessidade social de 
existência de uma série de equipamentos que servem a sociedade e os processos 
de construção social (como escolas, hospitais, centros cívicos, etc.). Segundo 
esta interpretação, a condição pública dos elementos primários é inseparável da 
constituição política e social da cidade, no sentido em que as arquiteturas públicas 
são o produto da organização política e social, mas também as suas ferramentas. 
Assim, a arquitetura é pública quando desempenha uma determinada função 

11 Idem, Ibidem.
12 Idem, p. 110.
13 Por outro lado, os elementos primários configuram-se como aqueles que, por via da sua presença, aceleram o 

processo da dinâmica urbana. Estes elementos podem ser entendidos, de um ponto de vista meramente funcional, 
como atividades fixas da coletividade para a coletividade, mas sobretudo podem identificar-se com factos urbanos 
definidos, um acontecimento e uma arquitetura que sintetizam a cidade. Enquanto tais, são já a história e a ideia da 
cidade que se constrói a si mesma, “a state of mind”, segundo a definição de Park para a cidade.

 A partir da hipótese da cidade como manufacto, os elementos primários possuem uma evidência absoluta: 
distinguem-se com base na sua forma e em certo sentido com base na sua excecionalidade no tecido urbano. Eles 
são caracterizantes.

 Tomemos a planta de uma cidade e consideremos uma parte: saltar-nos-ão à vista, como manchas negras, estas 
formas emergentes.

 Idem, p. 125.
14 Idem, p. 110.
15 Tomando a definição de Étienne-Louis Boullée (cujo tratado de arquitetura estava a ser traduzido por Rossi à data 

da publicação de A Arquitetura da Cidade), caráter é o efeito que resulta do primeiro contacto com um objeto e que 
causa em nós uma determinada impressão. Consequentemente, introduzir caráter numa obra consiste em empregar 
com equidade todos os meios apropriados, de forma a não experimentarmos outras sensações além daquelas que 
são consequência do tema [da obra].

 Étienne-Louis Boullée, Arquitectura: Ensayo sobre el arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1985, p. 67.
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política ou social que, como consequência, gera um agregado urbano seu 
dependente. Estes equipamentos são, na sua origem, elementos geradores da 
cidade, reconhecíveis desde logo na antiguidade clássica em Atenas nos templos, 
sedes dos órgãos de uma vida política livre (banhos, eclésia, areópago) e 
edifícios ligados a exigências tipicamente sociais (ginásios, teatro, estádio, 
Odeon).16 A referência a Atenas é importante para a construção do argumento 
de Rossi, já que apresenta o modelo civilizacional que Karl Marx apelidava de 
infância normal17 da humanidade. Continua Rossi, citando Marx, que o facto de 
as formas do desenvolvimento social da Grécia antiga continuarem a suscitar 
em nós um prazer estético e constituírem, sob um certo aspeto, uma norma 
e um modelo inatingíveis,18 devia-se à modernidade da sua organização cívica 
e arquitetónica que, segundo Marx, representava com maior naturalidade o 
instinto social humano.

Contudo, a característica de coisa pública à qual Rossi se refere relaciona-se, 
em segundo lugar, com o potencial agregador que as formas da arquitetura 
adquirem quando a permanência desta forma [elemento primário] ou o seu 
valor de referência são totalmente independentes quer da função específica 
a que é destinada, quer da coincidência imediata com a continuidade das 
instituições urbanas.19 Neste sentido, os elementos urbanos são considerados 
no seu aspeto formal e espacial, independentemente da função, e identificam-
se com a sua presença na cidade precisamente porque permanecem para 
além das funções que desempenham ao longo do tempo, sem modificar a sua 
qualidade de facto urbano gerador de uma forma da cidade.20 Mesmo sendo 
verdade que Rossi admite que todos os elementos primários se identificam, na 
sua origem, com uma determinada função (sendo que neste caso coincidem com 
as atividades fixas), apenas o distanciamento a uma leitura funcional permite a 
compreensão histórica transversal da arquitetura da cidade defendida por Rossi 
e, por isso, Rossi refere-se sempre, de facto, à forma e à arquitetura da cidade e 
não às suas instituições.21

Por outras palavras, a função é determinante no momento de génese porque 
surge enquanto resposta a uma necessidade e dá origem à forma, que depois 
adquire um sentido próprio e promove o desenvolvimento urbano. No princípio, 
o potencial agregador é provocado pela função original (de equipamento social, 
político ou económico), mas para que o edifício continue a ser relevante no seu 
meio urbano, este deve poder comportar o desvanecer de um propósito original 

16 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 174-175.
17 Idem, p. 174.
18 Karl Marx, Introdução a Per la Critica dell’Economia Politica, Rinascita, Roma, 1957, citado por Aldo Rossi, A 

Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 174.
19 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 116.
20 Idem, p. 110.
21 Idem, p. 116.
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para responder a novas necessidades.22 Concluindo, a tese dos elementos 
primários – que Rossi desde logo associou à esfera pública – estabelece que o 
caráter público de um elemento urbano tem origem na transformação de uma 
função coletiva ou pública (que não será o mesmo que um programa público) 
em arquitetura, o que faz com que, por sua vez, o edifício conserve o sentido de 
público, mesmo quando a sua função é alterada.

Monumentos e permanência do domínio público
A importância da discussão em torno dos elementos primários como arquitetura 
pública reside, também, na ideia de monumento.23 Considerando que – segundo 
a teoria dos factos urbanos – o monumento é um elemento primário, a condição 
para a sua existência relaciona-se necessariamente com a circunstância da 
permanência, introduzida desde logo como característica dos elementos 
primários. A permanência é indicada por Aldo Rossi como a condição de 
estabilidade da forma perante a alteração do uso, ou de resistência da entidade 
formal à variação urbana. Apesar de ser característica de todos os elementos 
primários, a permanência do monumento é excepcional, já que, neste caso, esta 
é assegurada quando o público lhe reconhece um sentido coletivo que justifique 
a sua conservação. Esta atribuição de sentido ou sentimento cultural concede a 
que o monumento seja protegido para que continue a comunicar esse mesmo 
sentido,24 isto é, encontramos o monumento na permanência que se pode 
defender por este estar já em posição dialética por dentro do desenvolvimento 
urbano.25

Como consequência, a condição de monumento parece não poder coexistir 
com uma certa efemeridade ou caráter provisório da construção. No entanto, e 
pelo contrário, também não depende exclusivamente da sua resistência física e 
material, já que o sentido efetivo da permanência pode não ser condição exclusiva 
da forma, mas sim a permanência de um determinado sentido associado a uma 
estrutura ou a um lugar.26 Dado que um acontecimento pontual pode estabelecer 

22 Neste sentido, a permanência patológica, que Rossi distingue da permanência histórica, adquire um sentido negativo 
por nunca poder vir a cumprir outros desígnios. Rossi define que a permanência histórica é observada quando um 
elemento urbano é reconhecidamente histórico mas não deixa de servir o presente. Pelo contrário, a permanência 
patológica é um elemento definido maioritária e amplamente pelo “ambiente”; o ambiente é quando uma função 
permanece, isolada já da estrutura e anacrónica relativamente à evolução técnica e social.

 Idem, p. 70-71.
23 Y el momento máximo de la medida del arquitecto será una vez más el monumento, precisamente porque el 

monumento es el signo último de una realidad más compleja; es la cifra con la cual leemos lo que no se puede decir 
de otra manera; pertenece a la biografía del artista y a la historia de la sociedad.

 Aldo Rossi, “Arquitectura para los museos” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 209.
24 A conceção progressiva acredita, pelo contrário, que precisamente por a cidade ser um facto eminentemente 

coletivo, ela se defina e esteja naquelas obras cuja natureza é essencialmente coletiva; e que apesar de tais obras 
nascerem como meios para constituir a cidade, rapidamente se tornem um fim, e que tenham este fim no seu ser e 
na sua beleza. E que tal beleza resida, simultaneamente, por um lado nas leis da arquitetura e, por outro, na opção 
pela qual a coletividade quer estas obras.

 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 164.
25 Idem, p. 116.
26 Na verdade, quando falamos de monumento, também podemos perfeitamente inclui uma rua, uma zona, uma 

povoação; mas então, se se conserva, deve conservar-se tudo como fizeram os alemães em Quedlimburgo. Ainda 
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a individualidade e importância de um lugar e originar transformações 
espaciais, este torna-se, assim, em elemento primário que, pela importância que 
adquire, encontra-se ou não em condição de ascender a monumento. Aquilo que 
podemos considerar como distinção essencial entre o monumento e os restantes 
elementos primários é que o monumento conserva na sua própria forma o seu 
sentido, ou seja, não é o ambiente ou qualquer caráter ilusionístico que nos 
serve para compreender o monumento27 pois a sua permanência é assegurada 
pelo sentimento coletivo. Rossi compara a importância do rito e a sua natureza 
coletiva, como processo que conserva o mito, com o valor do monumento no 
sentido em que, tal como o rito é o elemento permanente e conservador do 
mito, também o é o monumento, que, no próprio momento em que testemunha 
o mito, torna possíveis as formas rituais,28 expressando de volta as ideias 
de fundação da cidade. Para Rossi, o monumento vai além da sua realidade 
enquanto forma física do passado que continua a condicionar o desenvolvimento 
urbano e é, também, em certo sentido, entidade independente e em confronto 
com essa mesma estrutura que, quer pelo seu valor intrínseco quer por uma 
particular situação histórica, resulta mais resistente às leis económicas do que 
os elementos primários, que não o são de imediato.29

Se a permanência é uma das características principais dos elementos primários – 
que constituem, na teoria dos factos urbanos, a esfera pública –, então não deixa 
de ser curioso notar como, quando nos referimos à área-residência, aquilo que é 
considerado (mais) permanente – as vias, os traçados e o plano30 – também é o 
que constitui o seu domínio público. Quando falamos de elementos persistentes 
na área-residência, referimo-nos sobretudo à estabilidade da organização 
da função residencial nas cidades, raramente afetada pela modificação ou 
substituição das arquiteturas.

O que esta interpretação sugere é, no entanto, algo mais. Relaciona-se com o 
que podemos considerar como aquilo que, em toda a arquitetura, é de domínio 
público: aquilo que, caracterizando e moldando o espaço comum, diz respeito 

que viver em Quedlimburgo possa ser, afinal, bastante obsessivo, é justificável na medida em que esta pequena 
cidade é um eficaz museu do gótico (e extraordinário museu de grande parte da história alemã); de outra forma não 
há justificação.

 Idem, p. 159.
27 Idem, p. 161.
28 Idem, p. 33.
29 A cidade é constituída por partes, cada uma devidamente caracterizada, e possui ainda elementos primários em 

volta dos quais se agregam edifícios. Os monumentos são, portanto, pontos fixos da dinâmica urbana; são mais 
fortes do que as leis económicas, ao passo que os elementos primários não o são de modo imediato. Ora, haver 
monumentos é em parte o seu destino; não sei até que ponto este destino seja previsível.

 Idem, p. 130.
30 Este último ponto é a descoberta mais importante de Poëte; as cidades permanecem sobre os seus eixos de 

desenvolvimento, mantêm a posição dos seus traçados, crescem segundo a direção e com o significado de factos 
mais antigos que os atuais, frequentemente remotos. Por vezes estes factos permanecem eles mesmos, são dotados 
de uma vitalidade contínua, outras vezes apagam-se; então, resta a permanência da forma, dos sinais físicos, do 
locus. A permanência mais significante é dada, portanto, pelas vias e pelo plano; o plano permanece sob diferentes 
construções, diferencia-se nas atribuições, deforma-se frequentemente, mas não se desloca substancialmente.

 Idem, p. 69.
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a todos. Esta especificidade da arquitetura é o que, de acordo com Rossi e pelo 
menos num dado momento, a aproxima da obra de arte:

Estes elementos [primários] têm, portanto, um papel efectivamente 

primário na dinâmica da cidade – através deles e da ordem por que 

estão dispostos, o facto urbano apresenta uma qualidade específica que 

é dada principalmente pela sua insistência num lugar, pelo desenrolar 

de uma ação precisa, pela sua individualidade. A arquitetura é o 

momento último deste processo e é também isto que é relevável da sua 

complexa estrutura.

Assim, o facto urbano e a sua arquitetura, que são um único, constituem 

uma obra de arte.31

O público como denominador comum entre os factos urbanos e as obras de arte32

A questão da cidade como obra de arte, porém, foi colocada 

explicitamente e de modo científico sobretudo através da conceção da 

natureza dos factos coletivos, e eu defendo que qualquer pesquisa urbana 

não deve ignorar este aspeto do problema. Como são relacionáveis os 

factos urbanos com as obras de arte? Todas as grandes manifestações 

da vida social têm em comum com a obra de arte o facto de nascerem 

da vida inconsciente; este nível é coletivo no primeiro caso, individual 

no segundo; mas a diferença é secundária porque umas são produzidas 

pelo público, as outras para o público; mas é precisamente o público 

que lhes fornece um denominador comum.33

A arte enquanto desprivatização de um âmago profundamente íntimo pressupõe 
sempre uma ação no sentido do tornar público, do trazer à tona, do expor perante 
outro. Implica precisamente a transformação de uma vida inconsciente numa 
obra transmissível, comunicável a um público. No sentido contrário, indica 
Rossi, a arquitetura como atividade cultural e ação coletiva é uma manifestação 
produzida pelo público.

Sendo assim, há duas suposições que derivam deste enunciado. A primeira, de 
que, nesta acepção, a cidade como obra de arte significa que a sua estrutura e 
o seu sentido são conferidos pelo público e não existem sem ele. Isto implica 
admitir não só que existe um sentido coletivo atribuído aos elementos urbanos 
mas também uma multiplicidade de sentidos individuais. O caráter público 
da cidade prende-se precisamente com a possibilidade de o seu sentido ser 
construído a partir de diferentes pontos de vista, os quais não podem ser 
anulados. Por outro lado, a individualidade como qualidade específica de um 

31 Idem, p. 111.
32 Poderíamos falar de uma outra dimensão da arte na arquitetura, segundo Aldo Rossi. Em escritos mais tardios, Rossi 

escreve como a arte é a componente autobiográfica que o arquiteto confere à arquitetura.
 Aldo Rossi, “Introducción a Boullèe” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 222.
33 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 44.
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facto urbano não é senão uma manifestação política,34 o resultado da exposição 
pública, e portanto da identificação perante os pares, de uma existência que, em 
paralelo com outras, é sempre dotada de especificidade.

A segunda suposição inerente à ideia do público como denominador comum 
entre os factos urbanos e as obras de arte é a de que, na medida em que toda a 
arquitetura tem uma presença na cidade e no território, tem também um domínio 
público que existe para além da esfera privada. Aquilo que se pretende assinalar é 
que o método analítico de Rossi sugere uma sistematização, de facto, ao associar 
a esfera pública aos elementos primários e a esfera privada à residência, mas 
também sugere que nenhuma destas associações pode ser feita em absoluto, na 
medida em que não são apenas os elementos primários a ser públicos e, mesmo 
eles, podem não o ser por completo. O sentido de público que aqui nos interessa 
relaciona-se com o tema do domínio público, com a realização de que em toda a 
arquitetura há uma parte que diz respeito a todos. É apenas reconhecendo esta 
condição que passamos a poder integrá-la na hierarquia do projeto.

Forma e sentido

Procurei demonstrar que esta teoria [dos factos urbanos] nasce da 

análise urbana, da realidade; esta realidade contradiz todos aqueles 

que creem que funções predefinidas possam, de per si, orientar os factos 

e que creem que o problema seja o de dar forma a certas funções; na 

realidade, são as próprias formas ao constituírem-se que vão para 

além das funções que devem desempenhar – comportam-se como a 

própria cidade. [...]
Segundo a minha teoria, não superaremos estes aspetos [do 
funcionalismo] até ao momento em que nos apercebermos da 

importância da forma e dos processos lógicos da arquitetura, vendo na 

própria forma a capacidade para assumir valores, significados e usos 

diversos. [...]
Procuro também demonstrar que é o conjunto destes valores, inclusive 

a própria memória, que constitui a estrutura dos factos urbanos; 

estes valores não têm nada em comum nem com a distribuição nem 

com o funcionamento tomados em si mesmos. Sou levado a crer que o 

desempenho de certas funções não mude, ou apenas mude com caráter 

de necessidade. Também estou convencido de que a mediação entre 

funcionamento e esquemas distributivos apenas se pode dar através da 

forma.35

34 El elemento subjetivo tiene una importancia enorme tanto en la arquitectura como en la política; en realidad, 
arquitectura y política se han de considerar como ciencias, aunque su momento creativo se base en elementos 
decisórios.

 Aldo Rossi, “Arquitectura para los museos”, op. cit., p. 201.
35 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 153-154.
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A forma arquitetónica é, para Rossi, inequivocamente depositária do seu sentido. 
Esta proposição impossibilita a atribuição unívoca da sua funcionalidade,36 
seguindo o pressuposto de que essa é uma visão redutora em relação à real 
complexidade dos factos urbanos. A forma arquitetónica na sua relação espacial 
e temporal com a cidade, na sua singularidade e persistência, é característica dos 
elementos primários, logo, entende-se que o caráter público destes elementos é 
um valor que em nada depende da sua função.

Veja-se o exemplo do Fórum Romano, sugerido por Rossi. Comparando a 
sua atividade original de mercado com as suas funções posteriores, é possível 
observar como as características formais de uma arquitetura são capazes de 
sugerir o seu valor de público. Por volta do século IV, o Fórum Romano deixa de 
servir a sua função original de mercado e torna-se uma autêntica e verdadeira 
praça; o que acontece é que as exigências espaciais do lugar do mercado – por 
um espaço aberto de dimensão generosa – consentiam a uma posterior ocupação 
coletiva. Neste caso, a especificidade das suas características formais e as suas 
qualidades espaciais asseguravam o seu caráter essencial de lugar de encontro, 
de centro de Roma,37 e sugeriam um espaço de domínio público.

Rossi refere-se a um processo semelhante ao do Fórum, de permanência da 
forma com a alteração das condições de uso, quando descreve o exemplo da 
cidade croata de Split:

Mas a nível urbano não ilustrei o caso de Split, que, a meu ver, constitui, 

não um exemplo excecional, mas certamente o mais comprovador. 

Ou seja, o de um grande edifício, um palácio, que se torna cidade 

e transforma os seus caracteres internos em caracteres urbanos, 

demonstrando a riqueza infinita das transformações analógicas na 

arquitetura quando esta opera sobre formas precisas. [...]
Além de Arles e Nimes ou Lucca, Split reencontra toda a cidade na 

sua forma tipológica; e, portanto, o edifício é analogicamente referido 

a uma forma de cidade. Daí deriva também que o edifício pode ser 

projetado por analogia com a cidade.

Este conceito não é certamente referível apenas aos exemplos antigos 

ou mitológicos: basta pensar na rue corridor de Le Corbusier e na 

deformação no sentido da rua que os arquitetos modernos têm dado 

da galeria, embora trabalhando, também aqui, sobre uma tipologia 

prefixada, a do elemento horizontal que serve muitas e pequenas 

divisões.38

Verificamos antes como a coisa pública é característica dos elementos primários 
– feitos pela coletividade para a coletividade – e não depende da função do 

36 Idem, p. 155.
37 Idem, p. 156.
38 Idem, p. 19.

Fig. 2.04
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edifício. Nos casos de arquiteturas nas quais ocorre uma alteração do programa 
original e a estrutura arquitetónica é reutilizada, é possível observar o fenómeno 
de persistência do sentido de uso público, ou seja, de qualidades intrínsecas à 
forma arquitetónica que potenciam uma ocupação comunitária. É o caso de 
Split, onde um palácio romano foi ocupado pela população a partir do século 
VII e transformado em cidade. Ali, os aposentos e espaços de serviço foram 
ocupados como habitação, enquanto que os pátios exteriores passaram a 
constituir o espaço de domínio público daquela comunidade. O caso de Split 
é particularmente drástico, e está tão próximo do limite entre arquitetura e 
urbanismo que chega a negar qualquer distinção entre edifício e cidade porque 
concentra os valores urbanos dentro da arquitetura e demonstra que a cidade 
é ela mesma arquitetura.39

Tal como a cidade de Split era ela mesma arquitetura, também a arquitetura 
pode ser projetada por analogia com a estrutura urbana. Os edifícios em galeria 
do Movimento Moderno, como Rossi refere – em específico o caso excepcional 
da Unidade de Habitação de Le Corbusier –, procuravam transportar para os 
espaços coletivos de edifícios de habitação algumas das qualidades dos espaços 
de domínio público da cidade (como a rua). O valor da memória, que sustenta 
a estrutura dos factos urbanos, é o que carrega o potencial de uso futuro, sem 
o qual qualquer forma perde sentido. Mas a memória está também presente no 
momento de criação da forma porque determina a relação entre uso potencial 
(mesmo que afecto à função original do edifício) e forma da arquitetura. Isto 
leva a concluir que há neste processo – e apenas em algumas arquiteturas – uma 
transcrição espacial do caráter público que, neste sentido preciso, distinguimos 
da ideia do monumento (porque não tem a ver com significado mas com 
potencial de uso).

Tipo e tipologia
Com o objetivo de investigar o significado da relação entre a singularidade 
da forma e a multiplicidade de funções, Rossi apresenta o tipo como conceito 
conciliador, qualquer coisa de permanente e de complexo, um enunciado 
lógico que está antes da forma e que a constitui. Servindo-se da definição de 
Quatremère de Quincy, explica que a palavra “tipo” não representa tanto a 
imagem de uma coisa a copiar ou a imitar exatamente, quanto a ideia de um 
elemento que deve ele próprio servir de regra ao modelo (o objeto a repetir), 
resultando que a imitação dos “tipos” não tem nada que o sentimento e o espírito 
não possam reconhecer.40 O tipo emerge como a ideia geral de uma arquitetura, 
a qual é causa e consequência da sua concretização enquanto edifício. Contudo 
– e aquilo que aqui nos interessa dada a sua dimensão abstrata –, o tipo é capaz 
de sugerir forma e organização espacial sem depender de rigidez do desenho.

39 Aldo Rossi, “Arquitectura y ciudad: pasado y presente” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 297.
40 Quatremère de Quincy, Dictionnaire Historique d’Architecture, citado por Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. 

cit., p. 48-49.
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A investigação do tipo exige o reconhecimento das afinidades entre os objetos 
arquitetónicos e uma operação lógica de redução que os coloca numa posição 
comum, mais abrangente quanto mais sintética a sua análise, associada a um 
inventário de formas ideais cujo sentido deriva da memória coletiva. Uma 
particularidade das tipologias é servirem como ferramentas de análise porque 
ao fixar uma narrativa externa na própria forma permitem a reprodução dessa 
mesma narrativa, dando-a a conhecer. É por este motivo que, para Rossi, a ideia 
de tipo sustenta o argumento de que a cidade é produto da arquitetura e, como 
tal, o campo disciplinar da arquitetura pode ser considerado como uma área 
específica do conhecimento.

Esta concepção da cidade, como escreve Anthony Vidler, surge de um desejo 
de realçar a continuidade da forma e da história perante a fragmentação 
produzida pelas tipologias elementares, institucionais e mecanicistas do 
passado recente.41 A ideia de tipologia, de acordo com os neo-racionalistas 
italianos, pressupõe considerar os elementos arquitetónicos como de natureza 
exclusivamente formal, ou seja, a leitura tipológica implica, continua Vidler, 
esvaziar a cidade de conteúdo social específico relativo a alguma época em 
particular e permitir que esta fale apenas da sua condição formal.42 Mas isto 
não quer dizer que as formas são independentes ou desligadas de qualquer 
valor político ou significado social. Pelo contrário, quer dizer que são livres para 
estabelecer a sua própria posição crítica e estratégica, determinada pelo projeto, 
a partir da construção autónoma de um novo valor político ou significado social. 
Ao determinar que os elementos arquitetónicos não podem ser classificados 
segundo o uso, ideologias sociais ou características técnicas, a visão ontológica 
da cidade de Rossi fundamenta o sentido da forma arquitetónica numa estrutura 
mais profunda.

A questão do público e do privado – ou do confronto entre uma existência 
individual e uma coletiva – não se prende com nenhuma ideologia social 
específica, mas é estruturante da própria civilização humana. A construção da 
cidade, desde a sua origem, é a materialização de um sistema organizado em 
necessidades individuais e coletivas, vida privada e vida pública. A própria forma 
da cidade é a tradução disso – as casas são construídas para o indivíduo, mas 
são organizadas em bairros e servidas por ruas para que os indivíduos possam 
comunicar. Além disto, há espaços abertos na cidade e equipamentos para a vida 
coletiva. A tipologia, que surge das formas da cidade, terá isto em conta. Assim, 
o caráter público pode ser desligado de um valor institucional representativo 
e ser entendido como dependente das qualidades da forma e do espaço que 
indicam uma apropriação coletiva. Por este motivo é que o sentido de domínio 
público que o Fórum Romano invoca é independente da sua função efetiva ou 
do tempo histórico a partir do qual é observado, porque este está contido na 

41 Anthony Vidler, “The Third Typology” in Oppositions reader, New York, P.A.P., 1998, p. 14.
42 Idem, Ibidem.
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própria arquitetura. Em limite, também vazio manteria esse sentido de coisa 
pública que, estando desde logo implícito no tipo como ideia geral do edifício, 
é tema central do projeto. Ao mesmo se refere Vidler quando esclarece que a 
compreensão do tipo é inseparável da sua experiência na cidade, mais do que 
da sua função. De modo geral, os domínios público e privado que constituem o 
universo da vida urbana são precisamente os seus aspetos mais caracterizantes 
e, com isso, são também responsáveis por conferir sentido à sua arquitetura.

Expor as ideias de A Arquitetura da Cidade é necessário, não fosse esta a obra 
escrita de Aldo Rossi com maior impacto histórico, pelo menos no que diz respeito 
à cultura arquitetónica. Mas a sua superação, em nome da não sistematização, é 
também necessária. Embora considerando que o potencial desta obra não está 
ainda esgotado, seria ingrato para Rossi associar univocamente este conteúdo 
ao seu pensamento, que na realidade era muito mais complexo (como é possível 
ler na sua vasta obra escrita). A narrativa dos elementos primários, por exemplo, 
estava investida com a precisão de um método científico, mas uma certa 
qualidade experimental na construção do conceito assegurava que não seríamos 
enganados por verdades absolutas ou fronteiras demasiado nítidas.43 Não 
podemos deixar de pensar que, na contemporaneidade, este tipo de classificação 
ameaça ser demasiado genérico; a lógica que poderia ser aplicada a uma cidade 
de fundação clássica não parece poder ser transposta tão diretamente para uma 
cultura ocidental regida por forças económicas. Mas Rossi não era estranho a 
esta fragilidade, algo que também ele reconheceu. O interesse na sua proposta de 
classificação como ferramenta de análise recai hoje, como em 1966 (que não está 
muito distante), na capacidade de observar e interpretar a construção da cidade. 
Reconhecer quais são os novos equipamentos responsáveis pelo desenvolvimento 
urbano ou quais são as arquiteturas que reúnem grandes grupos de pessoas sob 
o mesmo teto implica não só reformular a ideia do elemento primário como 
gerador de cidade mas também o próprio conceito de edifício de uso público. 
Em 1962, Rossi tinha já escrito que a arquitetura se ocupará cada vez menos do 
problema residencial e que os centros comerciais, as universidades, os centros 
culturais e os edifícios públicos44 voltarão a adquirir importância formal e serão 
os monumentos de um território metropolitano cada vez mais vasto. Algumas 
décadas passadas e a previsão de Rossi parece ter sido excessivamente otimista, 
mas não deixa de comprovar um interesse contínuo no problema da arquitetura 
pública.

Edifício público segundo Boullée
Em 1967, Rossi publica a versão traduzida para italiano do tratado de Étienne-
Louis Boullée Architettura, Saggio sull’Arte.45 Como tradutor, Rossi escreve 

43 A verdadeira raíz científica do processo não parece estar na determinação da tese, mas no processo de teste, de 
aproximação a cada situação singular.

44 Aldo Rossi, “Nuevos problemas” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 117.
45 Consultada a versão espanhola:
 Étienne-Louis Boullée, Arquitectura: Ensayo sobre el arte, op. cit.



134134

[2] AlDo rossi e A ArquiteturA PúblicA

também uma introdução para essa mesma edição italiana. Como o livro de 
Boullée trata exclusivamente de monumentos públicos, a reflexão de Rossi 
acerca da obra escrita do arquiteto francês será também, pelo menos em parte, 
uma admissão do seu próprio interesse e perspetiva sobre o tema.

Na categoria de monumento público, tema do seu tratado, Boullée incluía edifícios 
comemorativos e edifícios com funções públicas que fossem potencialmente 
abertos ao público – como bibliotecas, museus ou teatros. A razão pela qual 
omitia do seu tratado a habitação era por considerar que esta, ao contrário 
dos monumentos públicos, era privada e não acessível a todos (além de que 
normalmente, escrevia Boullée, também não agradava a todos). A distinção entre 
monumento público e arquitetura residencial era então, para Boullée, equivalente 
à distinção entre arquitetura pública e arquitetura privada. Esta distinção não é 
estranha se considerarmos o momento histórico no qual Boullée viveu – França 
pré-Revolução Francesa – onde dois fenómenos se observavam: a construção 
de grandes equipamentos (monumentais e luxuosos), encomendados pela 
monarquia, e a construção de habitação (de forma desordenada), pela iniciativa 
privada.46 Pondo de parte as causas e implicações sociais destes fenómenos, 
foquemo-nos na consideração de Boullée de que a habitação celebra o indivíduo 
e os monumentos celebram o seu uso pelo cidadão anónimo e livre pois é o tipo 
de arquitetura que Boullée escolhe tratar no seu ensaio que torna o contacto 
de Rossi com esta obra relevante, pelo menos no que diz respeito ao problema 
da arquitetura pública ou do domínio público da arquitetura. Assim, destacam-
se dois temas da obra de Boullée que poderão iluminar a obra de Rossi: por 
um lado, o tema da acessibilidade (que é determinada pela composição e 
distribuição espacial do edifício) e, por outro lado, a ideia de que a arquitetura 
pública pode evocar os espaços de domínio público da cidade – o que acontece, 
como veremos, em alguns projetos de Boullée e Rossi.

Em primeiro lugar, veja-se o tema da acessibilidade:

Neste momento da conceção da obra, aparecem em primeiro plano 

as questões que poderíamos chamar de técnicas; as características 

da arquitetura, características distributivas, construtivas, estilísticas 

que fazem parte da arquitetura e que Boullée gosta de analisar 

detalhadamente, compondo e decompondo à medida que desenvolve o 

seu sistema.

46 In that period [século XVIII], the translation of the collective imperatives of society into the practice of architecture was 
made through the theory of urban beautification or improvement (embellissement). In reality, this notion was a mask 
that dissembled the changes taking place in the city. “Public” architecture – that is, buildings commissioned by the 
monarchy – was part of what historians have termed the “system of luxury”. [...]

 Within cities of this period, one might observe the contiguity of two heterogeneous and opposing spaces: orderly 
luxury and the world of indistinct chaos. Until the 1760s, architecture linked its field of application to what was known 
as the “luxury of decorum”. Chaos, by contrast, characterized the space of the private. [...]

 The distinction between the concepts of monumental and particular constituted a sort of archaeology of the division of 
the polis into public and private spaces, a division that would be forcefully established during the nineteenth century.

 Georges Teyssot, A Topology of Everyday Constellations, Cambridge, The MIT Press, 2013, p. 259-263.
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Parece aqui que a distribuição tem uma grande importância; e é certo, 

se pensarmos que procura sempre identificar a obra no tipo, construir 

uma obra exemplar. Cada obra sua procura integrar-se num sistema 

tipológico pré-determinado e necessário.

Assim, a biblioteca transforma-se num grande espaço indiviso com 

galerias elevadas, iluminado desde cima, acessível em todos os sentidos; 

noutro lugar, [Boullée] falará de basílica, e certamente a biblioteca, tal 

como os restantes edifícios públicos, destaca este aspeto fundamental 

da classificação: o público e o privado.47

Refletindo sobre a obra de Boullée tal como apresentada no seu tratado, Rossi 
reconhece a importância dada aos esquemas de distribuição (sinal de referência 
tipológica). Este tema da distribuição – não num sentido estritamente 
funcional, mas de estrutural espacial – seria central nos projetos de Boullée para 
monumentos públicos, tornando-se frequentemente motivo de composição.48 
Embora as paredes desornamentadas dos projetos de Boullée apareçam em 
alçado como obstáculo, as mesmas paredes são o que, em planta, enquadra 
e organiza a circulação. De modo semelhante, o enfoque na entrada dos seus 
edifícios – que, de modo geral, era facilmente identificada na fachada – sugere e 
incentiva o acesso. Seria esse o caso em projetos como o Museu (1783), o Palácio 
Municipal (1792) ou o Palácio Nacional (1792).

Outro projeto que será exemplar de como, na obra de Boullée, a clareza 
distributiva do edifício é atributo primário de um monumento público49 é o 
coliseu para trezentas mil pessoas.50 Para Boullée, a arquitetura do coliseu não 
é mais do que o conjunto da estrutura necessária para sustentar o público – a 

47 En este momento de la formulación de la obra, aparecen en primer plano las cuestiones que podríamos llamar 
técnicas; los caracteres de la arquitectura, caracteres distributivos, constructivos, estilísticos que están en la 
arquitectura y que Boullèe gusta de analizar detalladamente, componiéndolos y descomponiéndolos en el desarrollo 
de su sistema.

 Parece aquí que la distribuición tenga una gran importancia; y es cierto, si se piensa que siempre procura identificar 
la obra en el tipo, construir una obra ejemplar. Cada obra suya procura insertarse en una sistemática tipológica 
prefijada y necesaria.

 Así, la biblioteca se convierte en un gran espacio indiviso con galerías superpuestas, iluminado desde lo alto, 
accesible en todos sentidos; en otro lugar, hablará de basílica, y ciertamente la biblioteca, al igual que los demás 
edificios públicos, pone de relieve este aspecto clave de la clasificación: lo público y lo privado.

 Aldo Rossi, “Introducción a Boullèe” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 221.
48 De acordo com Rossi, Boullée foi o protótipo de arquiteto racionalista exaltado porque, mais além dos racionalistas, 

foi capaz de estabelecer os princípios lógicos a partir dos quais lidava com o projeto, o que o capacitava para 
construir uma abordagem geral à arquitetura. Esta abordagem partia essencialmente da composição a partir da 
justaposição de formas geométricas anónimas e simples. Segundo Boullée, o caráter destas arquiteturas ficava 
dependente da experiência empírica da compreensão dos volumes a partir de valores de luz e sombra.

 Na introdução à tradução italiana de Architettura. Saggio sull’Arte, Rossi distingue racionalismo convencional de 
racionalismo exaltado. O primeiro, pretende fazer derivar todo o processo de arquitetura dos princípios, enquanto 
que o segundo, onde Rossi inclui Boullée,  pressupõe uma confiança (ou uma fé) que ilumina o sistema mas que se 
situa fora dele.

 Idem, p. 216.
49 Pier Vittorio Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge, The MIT Press, 2011, p. 145.
50 Para que todos os parisienses pudessem assistir às celebrações, dado que nas praças da cidade só havia lugar 

para a corte.
 Étienne-Louis Boullée, Arquitectura: Ensayo sobre el arte, op. cit., p. 109.
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bancada – e os dispositivos de acesso a essa mesma bancada (na sua perspetiva, 
o público na bancada tornava-se o próprio ornamento da arquitetura do coliseu). 
Num edifício cujo objetivo principal é fazer chegar o público à plateia, a clareza 
volumétrica indica clareza distributiva e incentiva, facilita e orienta o acesso 
ao espaço principal. No entanto, a clareza volumétrica não será característica 
exclusiva do projeto de Boullée para o coliseu para trezentas mil pessoas, o que 
nos leva a crer que a preocupação com o esquema distributivo é comum a outros 
seus projetos. De modo geral, a legibilidade da forma dos seus edifícios ajuda a 
transmitir o caráter público porque comunica com todos, facilmente, como se 
deve abordar o edifício, por onde entrar e como o percorrer até chegar ao espaço 
principal, o de maiores dimensões que concentra o público (no sentido literal e 
figurativo do termo).

A clareza distributiva como atributo primário de um monumento público 
relaciona-se também com um outro aspeto que sobressai da arquitetura que 
Boullée apresenta no seu tratado: uma afinidade entre os edifícios públicos e as 
qualidades dos espaços de domínio público da cidade. Rossi já tinha sugerido 
esta afinidade – não em todas mas em algumas arquiteturas – quando, em A 
Arquitetura da Cidade, dá o exemplo de Split.

Na obra de Boullée, porém, este tema é abordado a partir de outra perspetiva, 
igualmente elucidativa e ainda no seu projeto hipotético de um coliseu para 
trezentas mil pessoas. Aqui, importa novamente introduzir o contexto social 
e político específico de França no século XVIII, já que o projeto de Boullée 
surge essencialmente como resposta a ele. O objetivo principal do coliseu 
– o que justifica até que, para identificar o projeto, seja referida a lotação da 
plateia – seria o de criar um edifício para que os cidadãos de Paris pudessem 
assistir às celebrações públicas, que até então decorriam em algumas praças da 
capital francesa que não eram grandes o suficiente para que coubessem todos os 
habitantes de Paris. Questiona Boullée, porquê anunciar o bem-estar geral por 
meio de uma festa excessivamente custosa se o público não a pode gozar?51 Para 
que todos a pudessem gozar, portanto, o edifício teria lotação para os trezentos 
mil habitantes de Paris e deveria estar localizado numa zona central da cidade. 
Por decisão do arquiteto, o edifício situar-se-ia em l’Étoile, próximo da Avenida 
dos Campos Elísios, com o fim de oferecer ao público acessos fáceis e aberturas 
suficientes, com acessos por toda a parte para favorecer a entrada na arena e 
um número infinito de escadas para chegar ao anfiteatro.52

Esta relação entre os edifícios públicos e os espaços da cidade ganha outra 
dimensão num outro projeto de Boullée, a Biblioteca Nacional (1785). Neste 
caso, a formação do espaço principal do edifício – a sala de leitura – surge do 
encerramento do pátio de um hotel parisiense, tornando literal a passagem de 
um espaço urbano para uma arquitetura pública. Como se para assinalar de 

51 Idem, p. 108.
52 Idem, p. 110.
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modo mais expressivo este tema, Boullée desenha os alçados internos da sala 
de leitura como se estes se tratassem de fachadas urbanas, onde a repetição do 
módulo de estante e coluna53 reproduz a repetição dos elementos nas fachadas 
palacianas que conformam os espaços públicos da cidade setecentista.

Ainda que o seu ensaio não explore em profundidade esta questão, Rossi está 
consciente desta correspondência: 

Vejamos de novo a biblioteca, na qual o projeto está ligado à utilização 

de uma área e construções pré-existentes. Boullée cobre um grande 

pátio, criando aquele espaço central coberto que constituirá uma 

constante tipológica dos edifícios públicos modernos; a solução torna-

se exemplar nas arquiteturas públicas urbanas.54

Além de assinalar o modo como Boullée integra as pré-existências no projeto, 
Rossi identifica, na biblioteca de Boullée e aparentemente pela primeira vez, 
aquilo que será uma constante tipológica da sua própria arquitetura pública 
(não toda, mas, como veremos, a mais interessante): o espaço central coberto 
com geometria derivada do pátio (e uma claraboia de dimensões consideráveis, 
tema que Rossi abordará mais tarde).

Coletivo ou público
Até aqui, os termos coletivo e público foram empregues, por nós assim como por 
Aldo Rossi, com sentido semelhante. Isto porque, de acordo com as operações 
lógicas de transformação do sentido defendidas por Rossi, as nuances entre os 
dois termos parecem poder ser dissipadas. No entanto, torna-se agora necessário 
definir coletivo e público segundo as suas especificidades, dado acreditarmos 
que este exercício poderá esclarecer uma correspondência entre a forma da 
arquitetura e o seu caráter público, ou o seu desígnio como domínio público.

Num primeiro momento, o termo coletividade (variação de coletivo) é 
aplicado por Rossi na definição da coisa pública, sendo que coletividade 
se refere ao conjunto de todos os membros de uma sociedade, aqueles que 
constroem a cidade a partir da vontade coletiva. Acerca disto, importa notar 
que Rossi reconhece como a vontade coletiva é um conceito perverso porque, na 
realidade a história da arquitetura e dos factos urbanos realizados é sempre 
a história da arquitetura das classes dominantes55 (é precisamente por causa 

53 Não consideramos a repetição dos caixotões da abóbada como parte do alçado ‘palaciano’, mas, ainda assim, quer 
a escolha da forma da cobertura, quer a uniformidade do padrão dos caixotões, gera uma espécie de abstração do 
céu, como num planetário, como se não existisse cobertura.

54 Veamos de nuevo la biblioteca, en la que el proyecto está ligado a la utilización de un área y a construcciones 
preexistentes. Boullèe cubre un gran patio, creando aquel espacio central cubierto que constituirá una constante 
tipológica de los edificios públicos modernos; la solución resulta ejemplar en las arquitecturas públicas urbanas.

 Aldo Rossi, “Introducción a Boullèe”, op. cit., p. 222.
55 Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, op. cit., p. 31.
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do reconhecimento da autoridade dos sistemas socioeconómicos que Rossi 
reconhecia na arquitetura uma forma de poder56).

Porém, o sentido de coletivo que procuramos depende da relação entre forma 
e uso. Veja-se, por exemplo, o caso de uma igreja. Num certo sentido, o espaço 
interno das igrejas (ou outras instituições religiosas) foi sempre considerado 
pela história como um espaço de reunião pública. Isto deve-se naturalmente à 
natureza das atividades que ali decorrem, mas também às qualidades do espaço 
– que permitem reunir grupos grandes sob o mesmo teto – e à sua localização 
na cidade (central) e inserção urbana. Ainda assim, é difícil, com algum rigor, 
classificar o espaço interno de uma igreja como domínio público porque, ainda 
que exista o hábito nas sociedades ocidentais de manter as igrejas abertas 
e disponíveis para a prática religiosa, também há momentos em que estas 
(propriedade privada) são encerradas. Assim, por um lado, considera-se que um 
espaço cujas qualidades formais e espaciais sugerem uma ocupação comunitária 
mas cujo acesso é limitado (quer no tempo, quer no grupo social que tem direito 
de uso) como coletivo. A própria noção de domínio coletivo – ou comunitário 
– é multifacetada, como podemos observar, por exemplo, na arquitetura de um 
mosteiro. O claustro principal, de acesso às celas, é normalmente um espaço de 
uso exclusivo pela comunidade religiosa que habita o complexo, completamente 
isolado e de acesso limitado e nunca imediato a partir do exterior.57 A igreja 
dos mosteiros, pelo contrário, serve no quotidiano a vida monástica mas é 
aberta à comunidade das proximidades para as cerimónias religiosas. Por 
outro lado, considera-se que um espaço de domínio público é necessariamente 
permanentemente aberto ao público, sendo que quando esta condição se altera, 
então este deixa de ser, em rigor, de domínio público (mesmo que as suas 
qualidades formais e espaciais o sugiram).

Espaço central a céu aberto
Escreve Aldo Rossi a propósito do seu projeto de 1974 para o Palácio Regional 
de Trieste:

O Palácio Regional é um edifício público por excelência. O trabalho que 

ali decorre diz respeito a todos os habitantes da região. A arquitetura 

faz uso de espaços públicos, do andar pelo edifício como se tratasse de 

uma parte da cidade na qual este se situa. Os habitantes da região que 

se deslocam a Trieste para falar com os vereadores têm o seu próprio 

espaço dentro do edifício. A função de um edifício público deve ser a 

56 Diogo Seixas Lopes, Melancolia e Arquitetura em Aldo Rossi, op. cit., p. 147.
57 Hans Gerhard Hannesen chega a comparar estas estruturas religiosas ao projeto de Rossi para uma residência de 

estudantes em Chieti (1976):
 Long rows of triangles form the roofs of the single dwellings in the design for the student hostel in Chieti (1976) in 

which the layout reminds one of a Carthusian monastery with its single houses, also of a housing estate. The ‘larger 
house’ or community house is found in the middle of the complex, that is to say on the site of the church. Complexity 
is avoided, while individuality and community are designated their clearly ascribed areas.

 Hans Gerhard Hannesen, “Cara Architettura” in Aldo Rossi: Architect, London, Academy, 1994, p. 34-36.
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mesma que a de uma catedral na cidade do passado; em particular pelo 

modo como esta serve como uma praça coberta e um fórum onde a vida 

da cidade tem lugar: as diferentes atividades são caracterizadas pela 

sua sobreposição, a sua repetição e a interseção de umas com as outras. 

[...]

Hegel falou do espaço interior de uma catedral Gótica como um lugar 

“onde o momentâneo se torna visível apenas à sua passagem.” Isto é 

verdade em todos os grandes edifícios, com os seus pátios e passagens e 

as suas galerias abertas; quando andamos através destes monumentos 

sentimos os espaços urbanos: no palácio ducal de Mântua, na 

universidade de Pavia, em vários complexos urbanos nas cidades da 

Europa.58

Rossi refere-se ao programa do Palácio Regional como sendo público por 
excelência, na medida em que opera em função da comunidade que serve. Um 
Palácio Regional é um edifício reservado para a administração pública, isto é, 
para o tratamento de todos os assuntos de ordem e interesse comunitário. Como 
tal, podemos considerar que o seu programa é público ou, por outras palavras, 
que desempenha uma função pública. No entanto, quando Rossi escreve que a 
função de um edifício público deve ser a mesma que a de uma catedral na cidade 
do passado, não se refere a uma função no sentido programático, mas sim ao 
edifício em função da cidade, ou seja, ao modo como a arquitetura é capaz de 
completar e complementar o seu domínio público. Este – edifício público como 
catedral – torna-se o tema do seu projeto para o Palácio Regional de Trieste, onde 
Rossi estabelece uma analogia entre os átrios do seu projeto e aqueles pátios, 
passagens ou galerias que, apesar de pertenceram a edifícios manifestamente 
privados, são acessíveis pelo público e usados como atravessamentos na cidade. 
Aquilo que Rossi encontra em comum entre o seu projeto para Trieste e estes 
espaços é um sentido urbano, de espaço de cidade. Este sentido urbano, continua 
Rossi, está inscrito na forma da arquitetura:

Uma obra de arquitetura deve despertar o mesmo interesse em alguém 

que a percorre como aconteceria na cidade; quem nele habite, quem 

nele trabalhe, deve experimentar encontros imprevisíveis.59

58 The Palazzo della Regione is a public building par excellence. The work that goes on there concerns all the inhabitants 
of the region. The architecture makes use of public spaces, of walking through the building as through part of the 
city in which it is situated. The inhabitants of the region who come to Trieste to talk to the councilors have their own 
space within the building. The function of a public building should be that of the cathedral in the city of the past; and 
in particular in the way it serves as a covered piazza and forum where the life of the city goes on: the various activities 
are characterized by their overlapping, their repetition, their intersecting with one another. [...]

 Hegel spoke about the space inside a Gothic cathedral as a place “where the momentary becomes visible only in 
its passing.” This is true of all great buildings, with their courtyards and their passageways and their open galleries; 
when we walk through these monuments we sense the urban spaces: in the ducal palace in Mantua, in the university 
of Pavia, in many urban complexes in the cities of Europe.

 Aldo Rossi, “Proposal for the Palazzo della Regione in Trieste, 1974” in Aldo Rossi, The Life and Works of an Architect, 
Köln, Könemann, 2001, p. 65.

59 A piece of architecture should arouse the same interest in someone walking through it as a city would; whoever lives 
there, whoever works inside it, may experience unforeseen encounters.
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Na arquitetura do Palácio Regional de Trieste, o caráter centralizado da praça 
e a linha reta da rua são reunidos num mesmo desenho, formando uma cidade 
experimental.60 Estas praças cobertas são limitadas por blocos com galerias 
elevadas que fazem a distribuição programática e permitem observar a atividade 
no espaço vazio. Aqui, a concentração das funções anexas em torno da função 
essencial do edifício – o espaço de reunião dos cidadãos no seu interior – evoca 
a relação que se observa na cidade entre a disposição dos espaços públicos e 
os complementares privados, que os conformam e observam. Também como 
num espaço público da cidade, a luz vertical que atravessa a cobertura em vidro 
sugere um espaço exterior, uma solução que Rossi escreve poder ser desde logo 
encontrada na Bolsa de Amesterdão de Berlage ou no átrio da Universidade de 
Zurique de Karl Moser.61 A constante tipológica da arquitetura pública que Rossi 
tinha encontrado no projeto de Boullée para a Biblioteca Nacional reaparece 
neste projeto para Trieste, um grande espaço central como um pátio coberto:

Os dois anos que passei em Zurique influenciaram em grande medida 

este projeto [Palácio Regional de Trieste] em termos de imagens 

arquitetónicas precisas: a ideia de uma grande cúpula envidraçada tal 

como a de [Kolo] Moser na Universidade de Zurique ou a do Kunsthaus 

[Museu]. Combinei o conceito de um edifício público com esta ideia 

de um grande espaço iluminado no centro; o edifício público, como o 

banho ou ginásio Romano, é representado por um espaço central; aqui, 

de facto, três grandes espaços estão relacionados, acima dos quais 

estão os corredores dos pisos superiores que levam aos escritórios.

Os grandes espaços podem ser divididos ou então usados como uma 

única divisão para assembleias gerais; são praças interiores. Cada 

uma é iluminada através de grandes painéis de vidro que relembram 

aqueles em Zurique aos quais me referi.62

 Idem, Ibidem.
60 Idem, Ibidem.
61 The changing sky, the wind, and the rain beat against them and are reflected in them, attempting to capture for a 

single moment, like ships in a port, the warm of the life of the city.
 Idem, Ibidem.
62 My two years in Zurich had a great influence upon this project [Palácio Regional de Trieste] in terms of precise 

architectonic images: the idea of a great glazed cupola (Lichthof) such as the one at Zurich University by [Kolo] 
Moser or that of the Kunsthaus. I have combined the concept of a public building with this idea of a large, centrally 
illuminated space; the public building, like the Roman bath or gymnasium, is represented by a central space; here, in 
fact, three large central spaces related to one another, above which are the corridors of the upper storeys that lead to 
the offices.

 The large spaces can either be divided or used as a single area for general assemblies; they are indoor plazas. Each 
is lit through large panes of glass recalling those I referred to in Zurich.

 Aldo Rossi, “An Analogical Architecture” in Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architecture 
theory 1965-1995 (Kate Nesbitt, ed.), New York, P.A.P., 1996, p. 350-351.
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Teatro da vida
Em 1981, Rossi publica Autobiografia Científica (A Scientific Autobiography), 
que tinha vindo a escrever desde 1976.63 Nesta obra, pese embora uma 
mudança na direção do seu pensamento, Rossi vem reforçar uma posição que 
vai construindo desde A Arquitetura da Cidade e que culmina precisamente 
quando o próprio recoloca a questão do conhecimento em arquitetura e das 
propriedades autobiográficas do projeto. O que acontece aqui não é que Rossi 
abandona a posição que temos vindo a expor, mas antes que a coloca sobre um 
outro ponto de vista.

Em Autobiografia Científica, a associação entre a figura da catedral nas cidades 
do passado e a arquitetura pública é retomada. Desta vez, a figura da catedral 
aparece lado a lado com outras duas figuras, o mercado e o teatro:

Os confessionários são pequenas casas no interior da arquitetura e 

mostram-nos como a sé ou a catedral da cidade antiga era uma parte 

coberta da cidade.

Mercados, catedrais, edifícios públicos explicam uma história mais 

complexa da cidade e do homem. As bancas de venda nos mercados 

ou os confessionários e as capelas no interior das catedrais mostram-

nos esta relação entre singular e universal, dando-nos a relação entre o 

interior e o exterior da arquitetura. [...]
De qualquer modo, ao pensar nos mercados estabeleço sempre um 

paralelismo com o teatro e em particular com o teatro setecentista na 

relação dos palcos, enquanto lugares isolados, com o espaço global do 

teatro.64

Rossi explica como estas arquiteturas, que considera públicas, contêm também 
partes que são privadas. E desenvolve, demonstrando que o singular – ou, 
num certo sentido, o íntimo – não é apenas a casa que se habita mas pode ser 
também a unidade para a atividade individual em confronto com o espaço para 
a atividade coletiva.65 É isso que confessionários, capelas e bancas de venda são, 
respetivamente, dentro do espaço global da catedral e do mercado. A leitura de 
Rossi tem por base o argumento de que estas arquiteturas tiveram origem em 
espaços urbanos de domínio público que foram sendo encerrados ao longo da 
história por razões práticas e que, por isso, passaram a constituir os modelos 
que hoje conhecemos de catedral, mercado e teatro. Nesta perspetiva, os 
espaços de domínio público ou coletivo destas arquiteturas são entendidos por 
Rossi como partes cobertas da cidade que, portanto, e mesmo sendo espaços 
internos dos edifícios, são lidos como exteriores da arquitetura. Neste contexto, 

63 Rafael Moneo, Inquietud Teórica y Estrategia Proyectual: en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Barcelona, 
Actar, 2003, p. 123.

64 Aldo Rossi, Autobiografia Científica, Lisboa, Edições 70, 2013, p. 54-56.
65 As ‘cabines’ de Rossi, por exemplo, são o epítome da morada individual, são uma extensão do próprio corpo, a 

unidade mais privada.
 Idem, p. 72.
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e complementando o seu raciocínio, conclui-se que o interior da arquitetura 
é o espaço para o singular, o particular, ou seja, o equivalente ao interior do 
indivíduo, enquanto que o exterior da arquitetura é o lugar onde os exteriores se 
encontram, onde a imagem pública se forma precisamente a partir da exposição 
mútua, o lugar onde se constrói uma identidade coletiva. Para Rossi, é como se 
estas arquiteturas – catedrais, mercados e teatros – constituíssem em si cidade, 
ou seja, tal como a cidade, contivessem partes que são públicas e partes que 
são privadas. O Rossi de 1966 é bastante diferente do Rossi de 1981 – como o 
próprio admite –, mas esta interpretação ainda remete para a construção da 
cidade pela arquitetura e, de modo complementar, da arquitetura pela cidade.

Não pode haver dúvidas de que a generalização que Rossi faz acerca das 
características dos edifícios públicos é uma abstração, logo, entendida como tal, 
não pode servir de justificação para a anulação das qualidades e contradições 
específicas de cada arquitetura. De igual modo, também não pode ser entendida 
como uma tentativa de nivelar um padrão que possa ser aplicado quer na análise, 
quer no projeto de arquitetura. Pelo contrário, as figuras da catedral, mercado 
e, de modo especial, teatro, são ideias que funcionam quase como plataformas a 
partir das quais podemos pensar a arquitetura pública. O teatro, especificamente 
o modelo setecentista do Teatro La Scala em Milão, torna-se de tal modo uma 
obsessão para Rossi que é revisitado continuamente como imagem de um espaço 
arquitetónico para a vida coletiva. A descrição que Stendhal faz da vida do teatro 
milanês é suficiente para nos convencer do seu valor de referência. Segundo 
o escritor francês, a ação principal que decorria no Teatro La Scala passava-
se precisamente entre o público, na plateia. Ao longo da sua história como 
equipamento cultural, o La Scala funcionava como sala de reunião social66 para 
os indivíduos das classes privilegiadas de Milão, que vinham assistir à ópera.

O interesse de Rossi na ideia do teatro é obsessivo, repetitivo e retomado 
repetidamente para que seja fortalecido a cada volta e constitua uma base firme 
a partir da qual os seus projetos surgem.67 Libertando-se da constrição da forma 
do teatro, Rossi constrói uma analogia ao teatro onde um espaço arquitetónico 
vazio pode constituir um espaço de cena e o público se torna participante. 
Esta obsessão pelo espaço cénico está bastante presente nos seus desenhos de 
paisagens urbanas, onde a cidade – o domínio público – se apresenta como o 

66 Sempre me referi a isto ao falar dos monumentos porque vi antigos palácios habitados por numerosas famílias, 
conventos transformados em escolas, anfiteatros transformados em campos de bola e isto sempre aconteceu da 
melhor maneira lá onde não interveio o arquiteto nem qualquer sagaz administrador. Por outro lado, ouvi ultimamente 
dizer a um jovem que o teatro setecentista era uma magnífica forma de casa coletiva e que o palco era tão-só o seu 
aspeto privado. As descrições da vida de Setecentos, veja-se a de Stendhal sobre o teatro La Scala, correspondem 
a esta intuição.

 Idem, p. 115.
67 Idem, p. 65.
 El primer anticipo de teoría creo que es la obstinación en algunos temas, y que precisamente es propio de los 

artistas, y de los arquitectos en particular, el hecho de centrar un tema para desarrollarlo, realizar una elección dentro 
de la arquitectura, y procurar resolver siempre aquel problema.

 Aldo Rossi, “Arquitectura para los museos”, op. cit., p. 202.
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cenário para a vida. Compondo figuras, os desenhos de Rossi são essencialmente 
espaciais, criam ambientes onde a ação humana se pode desenrolar livremente. 
A ação não é condicionada nem previsível, não vemos figuras humanas, mas as 
suas visões transmitem um sentido de expectativa, de que algo se está prestes 
a desencadear ou de que alguém eventualmente retornará aos seus cenários. O 
favorecer de um acontecimento não pede uma arquitetura polivalente, máxima 
flexibilidade na disposição interna de um edifício ou uma construção inacabada. 
Pede, antes, na perspetiva de Rossi, a mesma estabilidade de um teatro perante 
as cenas que se desenrolam, ou a persistência da cidade perante o quotidiano 
imprevisível. Os desenhos de Rossi – assim como, pelo menos em parte, a sua 
arquitetura – criam cenários para ser habitados, cenários que são o domínio 
público da cidade.68 O espaço da ação não é o espaço interior da casa, mas sim 
o espaço exterior da cidade. A habitação existe, mas enquanto suporte para a 
vida pública, enquanto recanto de resguardo a partir do qual se observa, mas se 
é dificilmente observado.

Elogio da arquitetura civil
Apesar de ser o próprio Rossi a invocá-la – num texto onde confessa gostar de 
projetar obra pública porque o cliente é anónimo69 –, a rigidez de uma distinção 
entre obra pública e obra privada – a partir, portanto, da iniciativa que promove 
a construção – parece frágil quando confrontada com a sua obra. Enquanto 
que o significado de obra pública está anexado a uma determinada visão da 
intervenção do estado na construção da cidade, o conceito de arquitetura civil 
– que Rossi explora num texto de 1984 intitulado Elogio da arquitetura civil – 
pressupõe o arquiteto como agente mediador responsável, através do projeto 
como estratégia e desenho, por garantir que a arquitetura cumpre o seu desígnio 
coletivo. É como se a ideia de arquitetura civil fosse capaz de reunir num fio 
condutor todos os pontos da construção teórica de Rossi na qual este se debruça, 
mais ou menos explicitamente, sobre o tema do domínio público da arquitetura:

68 Lugares: ahí está la clave. Esa es la mayor diferencia entre Rossi y Le Corbusier, quien pintó durante la primera mitad 
del siglo objetos agresivos en los que poco a poco se fueron convertiendo sus edificios. Rossi crea lugares, piazze, 
escenarios para la humanidad, todos ellos iluminados por una metafísica luz italiana. Crea un teatro, por naturaleza 
el más obsesionante de los lugares. La acción es inminente, sugeridora de algún esplendor trágico, una aparición tal 
vez no imaginada un instante antes.

 Vincent Scully, “Introducción, El fin de siglo encuentra un poeta” in Aldo Rossi, Obras y Proyectos (Peter Arnell e Ted 
Bickford, ed.), Barcelona, Gustavo Gili, 1986, p. 12.

69 Noto la atracción cada vez mayor que sobre mí ejercen los grandes proyectos de obras públicas, tan anónimos e 
impersonales, del mismo modo que también me atraen, o me distraen, los detalles personalísimos o individuales. [...]

 Pero la “expresión personal” tiene muy poca o ninguna importancia, a menos que ocupe un lugar en la sociedad y un 
lugar en la historia.

 Por ello gusto de los grandes trabajos públicos que borran las individualidades, porque es un tipo de arquitectura 
capaz de adaptarse por sí misma a la ciudad, a puntos predeterminados de ella. Hablo de esa arquitectura en la que 
trabajamos o en la que las gentes pasan sus días: edificios del trabajo, fábricas, escuelas y estaciones ferroviarias. 
También me ha gustado siempre proyectar viviendas, porque forman parte de la ciudad; y desde el momento en que 
son la parte cuyo fin es la protección de la privacidad, la intervención de los arquitectos en ellas debe ser puntual y 
brevísima.

 Aldo Rossi, “Questi progetti (Estos proyectos)” in Aldo Rossi, Obras y Proyectos, op. cit., p. 10.
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[2] AlDo rossi e A ArquiteturA PúblicA

É possível falar de arquitetura civil de diferentes modos; este antigo 

ou antiquado termo dos tratadistas e dos professores universitários 

pode prestar-se tanto a uma sapiente lição como à prática profissional. 

Mas quem o usa é, em qualquer dos casos, propenso a procurar um 

princípio, um lugar onde a aceitação do privado seja reduzida ao 

mínimo; porque a arquitetura civil é essencialmente pública e ocupa-se 

dos edifícios privados só quando estes assumem importância urbana 

ou, precisamente, civil, e estes edifícios encontram-se na cidade 

confundidos com a vida das pessoas.70

Não será por acaso que Rossi utiliza a expressão arquitetura civil, que não é 
sinónimo de arquitetura pública nem tão pouco de obra pública, mas qualquer 
coisa pelo meio. A palavra civil indica que a arquitetura está incluída em 
contexto urbano mas sugere também um caráter institucional ou um sentido 
de dever público.71 Porque a arquitetura civil não corresponde exclusivamente 
a programas públicos ou a edifícios construídos por iniciativa pública, edifícios 
privados podem ser arquitetura civil quando assumem importância urbana. O 
que poderia, assim, parecer paradoxal, significa apenas que, pela importância 
que adquirem na caracterização urbana, todos os edifícios contêm uma parte que 
é de domínio público ou, neste caso, de valor civil – esta leitura concorda com a 
posição de Rossi ao longo do tempo, que reconhece existir, em toda a arquitetura, 
uma condição pública que surge necessariamente da sua participação na cidade:

Se percorrermos, ou se tivermos percorrido ao longo dos anos, por 

diversas vezes, um museu, ele apresenta-se como a cidade; talvez 

a nossa ou outro lugar, onde há muito se deram acontecimentos 

longínquos. Mesmo do museu mais rico e denso de obras conhecemos 

as esquinas, as ruas, as praças onde nos quedamos ou aceleramos o 

passo. Somos intolerantes se encontramos obras novas, reavaliações, 

qualquer coisa criticamente na moda. Os bons museus, como o Prado, 

apenas deveriam conter obras primas, isto é, aquelas obras que, tais 

como os “grandes” edifícios urbanos, estão fora de discussão; podemos, 

até, passar rápido ou distraídos pelas obras-primas.

É como atravessar uma grande cidade quando se está atarefado; já 

sabemos tudo sobre estes “grandes” edifícios, mas eles continuam a 

possibilitar a nossa vida. Igualmente desfocados se apresentam os 

70 Aldo Rossi, “Elogio da arquitetura civil” in Revista Arquitectos nº174-175 Setembro 1997 (escrito em 1984 e 
originalmente publicado em italiano em Aldo Rossi: Architetture 1959-1987, Milano, Electa, 1987), p. 13. 

71 Within the public realm itself, a differentiation can be made between public and civic. Mark Lilla defines public places 
as those, like the shopping mall, marketplace and beach, that ‘serve our shared but still private needs’ whereas 
civic places are where we ‘share places and purposes’, by virtue of sharing citizenship. In the one, he says, we take 
our private enjoyment in public, in the other, we act civilly and perhaps ceremoniously. Civic places are those of 
government, such as city hall and its courtyard, but also the museum and concert hall where we share a citizenship 
of the world. The civic can be found, as well, in the private – in, for example, the proudly discreet front door of a 
townhouse. And there is little relation between civic and size, a quite small building can be civic.

 Denise Scott-Brown, “The Public Realm: The Public Sector And The Public Interest In Urban Design” in Urban 
Concepts, London, Architectural Design, 1990, p. 21-22.
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nomes dos arquitetos; não nos interessamos por quem tenha construído 

o Empire State Building ou a catedral gótica tal como, quase, nos é 

indiferente que o Cristo do Prado seja de Velasquez porque nos pertence, 

por conhecimentos mais antigos, pela educação religiosa ou pelos livros 

da escola, ou porque fixou, pelo menos durante uns séculos, como e qual 

deveria ser a imagem de Cristo.72

Anthony Vidler escrevia, a propósito do processo lógico da construção da 
arquitetura de Rossi – e da exploração da tipologia, em particular – que este 
era um movimento inteiramente moderno, um que deposita[va] a sua fé na 
natureza essencialmente pública de toda a arquitetura, contra as visões 
cada vez mais privadas dos individualistas românticos da década anterior.73 
Reconhecer uma dissonância entre a obra inicial de Rossi e a obra final, quer 
falemos da obra escrita, quer da obra projetada e construída, é inevitável. Nesta 
perspetiva, admite-se que a precisão científica de A Arquitetura da Cidade é 
abandonada progressivamente até ao esquecimento – pelo menos por Rossi, 
mas certamente não pela história – na sua Autobiografia Científica. Mas o 
tema do público é persistente, ainda que os seus contornos sejam flutuantes, 
tanto quanto os interesses e o percurso de Rossi. Assim sendo, fará sentido 
recuperar as palavras de Vidler, de que a fé que Rossi mantinha na natureza 
essencialmente pública de toda a arquitetura será a única saída para que esta 
retome o seu papel crítico, de outro modo assassinado pelo ciclo de produção e 
consumo aparentemente sem fim.74

72 Aldo Rossi, “Elogio da arquitetura civil”, op. cit., p. 13.
73 Anthony Vidler, “The Third Typology”, op. cit., p. 16.
 Para Vidler, a visão de Rossi recusa todas as descrições unitárias do significado social da forma, reconhecendo 

o caráter enganador de uma qualquer atribuição única de ordem social a uma ordem arquitetónica e recusando 
o ecleticismo, filtrando resolutamente a partir da lente de uma estética moderna qualquer “citação” de formas 
passadas.

 Idem, Ibidem.
74 Anthony Vidler, “The Third Typology” in Oppositions, p. 16.
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I
O edifício de Aldo Rossi no bairro Gallaratese, na periferia noroeste de Milão, será 
provavelmente uma das suas obras de maior protagonismo. No entanto, mais 
do que um ícone neo-racionalista, o projeto de Rossi apresentou um avanço na 
consideração dos domínios público e coletivo como componentes importantes 
na habitação e na cidade. Atendendo ao seu enquadramento histórico, o bloco 
de habitação de Rossi não é apenas um protótipo para a habitação no pós-guerra 
em Itália, mas, acima de tudo, é um projeto de resistência. Ao tomar os domínios 
público e coletivo do espaço como temas centrais do projeto colocava-se quer 
contra a lógica da promoção imobiliária privada, quer contra os princípios de 
planeamento, construção e gestão da habitação pública em Itália na segunda 
metade do século XX.

Por outro lado, a própria história do complexo Monte Amiata – da autoria de Carlo 
Aymonino, quem convidou Rossi a projetar um dos edifícios – é significativa, 
já que nos permite dissociar o caráter público da arquitetura da condição da 
obra pública. No caso do complexo Monte Amiata, a circunstância de origem 
e desenvolvimento do projeto foi complexa e paradoxal dada a ambiguidade, 
em vários momentos, de questões como a propriedade, o direito de construção 
e o direito de ocupação dos edifícios. Apesar de atualmente funcionar como 
habitação pública, foi originalmente construído por uma sociedade privada, 
proprietária do terreno, com a contrapartida de que, depois de construído, uma 
parte seria cedida ao município para programas de arrendamento acessível. Além 
da densa história que marcou o início do desenvolvimento do projeto, a primeira 
década depois da sua construção foi caótica e turbulenta, com ocupações ilegais 
e despejos violentos levados a cabo pela polícia. Eventualmente, o município 
tomou o controlo de todo o complexo e passou a geri-lo como habitação pública.

Além da história turbulenta, aquilo que torna o complexo de habitação Monte 
Amita mais surpreendente – e, quanto a nós, especialmente relevante na 
discussão sobre o domínio público da arquitetura – é o facto de que, enquanto 
projeto de resistência, foi mais bem sucedido enquanto esteve sob controlo da 
sociedade privada. Na primeira fase da sua existência, o complexo residencial 
era aberto e funcionava como núcleo urbano, oferecendo um vislumbre de uma 
estrutura urbana alternativa, equilibrada e bem sucedida. Atualmente, enquanto 
propriedade pública gerida pelo município, é uma comunidade vedada, 
controlada por dispositivos de segurança e isolada da envolvente indiferenciada. 
Por este motivo – e também pelas contradições que surgem como resultado desta 
condição ambígua ao longo do processo –, o projeto para o Gallaratese será, na 
obra de Rossi e a nosso ver, o melhor exemplo de como a qualidade (pública) 
da arquitetura pode existir independentemente da iniciativa que promove a sua 
construção. O projeto de Rossi prova como a arquitetura com consciência social 
(que não é o mesmo que dizer que Rossi acreditava na resolução de problemas 
sociais exclusivamente pela forma da arquitetura) não é um caso perdido e, pelo 

Fig. 2.15
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Fig. 2.17



[2a] eDifício De hAbitAção em GAllArAtese, AlDo rossi

148

contrário, é capaz de conquistar o seu próprio espaço, mesmo no contexto da 
promoção imobiliária privada – onde se espera que seja mais difícil.

II
O complexo de habitação Monte Amiata surge em condições, no mínimo, 
peculiares. Por muitos entendido como um projeto de habitação pública, a 
verdade é que o projeto para o bairro Gallaratese – da autoria de Carlo Aymonino 
e com a participação de Aldo Rossi – foi, na sua origem, um projeto para um 
cliente privado. Este cliente privado era a Monte Amiata Società Mineraria per 
Azione, uma sociedade mineira que era proprietária do terreno onde se veio a 
construir o Gallaratese de Aymonino e Rossi e que se dedicava, desde o final 
da Segunda Guerra Mundial, ao investimento na construção de habitação.1 O 
terreno em questão no Gallaratese tinha sido adquirido pela sociedade mineira 
em 1944 para a construção de habitação especulativa, mas em 1963 passa a 
ser incluído num plano municipal para a construção de habitação popular e 
económica, que surgia como resposta ao rápido crescimento da população.

Esta alteração na classificação do local de construção criou um conflito entre a 
sociedade privada, que detinha o terreno, e a administração municipal de Milão, 
já que nenhuma das duas partes poderia concretizar o que tinha planeado. 
Assim, no momento em que a sociedade mineira quis avançar com a construção 
naquele local procurou um acordo com a administração municipal que lhes 
permitisse manter, pelo menos em parte, o direito à construção privada para 
venda. Como o acordo celebrado entre ambas as partes estava enquadrado num 
programa para a construção de habitação social no município, ficou estipulado 
que a sociedade mineira ficaria responsável por toda a construção, sendo que 
aproximadamente metade do construído se manteria propriedade privada, 
destinada a venda, e o restante deveria eventualmente ser cedido ao município 
para ser usado como habitação pública. Assim, foi eliminada a hipótese de 
construir apenas habitação especulativa porque aos critérios económicos foram 
contrapostos os critérios sociais, definidos pela administração municipal, que, 
aceitando as contingências relativas à propriedade dos terrenos, procurava uma 
solução de compromisso. Esta ocasião tornava-se uma oportunidade para a 
administração pública demonstrar como o modelo de parceria público-privada 
para a construção de habitação popular poderia ser bem sucedido.2

Ao estabelecer um acordo de colaboração no qual o cliente privado fica 
responsável pela construção e o município pela regulação – como, de resto, 
seria normal –, instalou-se um intervalo entre a autoridade e responsabilidade 
de ambos. Por outras palavras, e apesar de o cliente ser, de facto, a sociedade 

1 Luca Molinari, “Design Criticism of the Italian Welfare State” in Architecture and the Welfare State (Mark Swenarton, 
Tom Avermaete e Dirk Van Den Heuvel, ed.), New York, Routledge, 2015, p. 270.

2 Apesar de existirem em Itália outros modelos de construção de habitação económica a partir da iniciativa privada, 
o acordo entre a sociedade mineira e a administração pública, no caso do Gallaratese, foi moldado àquela situação 
em específico.
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privada, a existência de duas partes interessadas favoreceu a que no projeto se 
abrisse espaço, figurativamente, para a autonomia do arquiteto. Esta autonomia 
conjuntural terá tido alguma influência em Aymonino e na sua predisposição 
para avançar com o projeto – dado o impasse que, veremos, poderá ter sentido 
–, já que se revelaria a oportunidade perfeita para que o arquiteto pusesse em 
prática algumas das suas teorias sobre a cidade.

III
No seu livro Origini e sviluppo della città moderna, publicado originalmente 
em 1965, Aymonino estabelece a base ideológica para a sua intervenção na 
cidade – focado no tema da habitação – e, como veremos, para o seu projeto no 
Gallaratese. No seu livro, Aymonino reescreve a história das cidades europeias 
desde a revolução industrial em busca da relação entre política e urbanismo, 
procurando demonstrar que apenas quando estes dois termos são autónomos 
é que podem colaborar. Ao longo da sua investigação, Aymonino identifica dois 
modelos de práticas urbanísticas do século XX que anunciam a esperança de 
uma cidade socialista integrada num sistema capitalista: a Cité Industrielle de 
Tony Garnier e os projetos de habitação social da Red Vienna dos anos 20 e 
30. Acerca da proposta de Garnier, Aymonino destaca a criação de um modelo 
realista que encarava a estrutura urbana na sua globalidade – habitação, edifícios 
públicos e serviços – e a possibilidade de expansão.3 Acerca da experiência de 
Viena, Aymonino destaca a visão política integrada dos fenómenos da cidade 
especulativa e da habitação popular, os resultados tipológicos e a relação dos 
novos blocos de habitação com a morfologia geral da cidade de Viena.4

Em 1967, dois anos depois de o seu livro ser publicado, Aymonino é contactado 
para projetar o complexo Monte Amiata, pedido que pôs em evidência um dilema 
para o arquiteto. Os seus ideais e as suas expectativas para a cidade estavam 
claramente contra as condições de base do projeto – um empreendimento 
privado que fixava a população em zonas suburbanas sob pretextos económicos 
– e, se quisesse manter-se fiel àquilo em que acreditava, recusaria o projeto. No 
entanto, a dimensão da proposta tornava-a aliciante porque a construção de um 
complexo de habitação com aquela escala seria uma boa oportunidade para pôr 
as suas ideias em prática, mesmo que isso significasse ter de trabalhar segundo 
as regras da cidade liberal.

Aymonino acaba por aceitar, contudo reconhece, em vários relatórios e escritos, 
que a sua proposta para o Gallaratese seria uma forma de crítica política e cultural 
da cidade e economia contemporâneas.  No seio de condições politicamente 
desfavoráveis, todo o processo de projeto foi concebido em oposição às regras 
impostas pela GESCAL5 e pelo município de Milão. Em alguns textos acerca 

3 Carlo Aymonino, Orígenes y desarollo de la ciudad moderna, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1972, p. 55-56.
4 Idem, p. 56-57.
5 GESCAL é o acrónimo para, no original em italiano, Gestione Casa Lavorati (Gestão de habitação para trabalhadores). 

O GESCAL era uma agência governamental italiana que, desde 1963, estava responsável por financiar e regular a 
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do projeto para Gallaratese, Aymonino comenta que a Unidade de Habitação 
de Marselha foi construída à margem dos regulamentos vigentes, o Centro 
de Cumbernauld resultou da iniciativa de uma instituição independente de 
decretos municipais e foi financiado por entidades privadas [e] as propostas 
de Ungers, Quaroni e tantos outros quase nunca foram realizadas.6 Contra as 
indicações do GESCAL – que recomendava a construção de pequenas unidades 
e bairros exclusivamente residenciais –, a proposta de Aymonino distingue-se 
pela escala e exuberância dos edifícios. O complexo de habitação foi pensado 
como um elemento urbano completo e coerente, que seria lido como um único 
edifício e que apresentaria um novo modo de projetar a cidade do futuro. Uma 
implantação em leque, a variedade de tipologias de habitação, a complexidade 
das fachadas e o uso da cor contribuem para uma espécie de caos planeado 
que, segundo Aymonino, reinterpretava a heterogeneidade autêntica da cidade 
tradicional. Este talvez tenha sido o modo que Aymonino encontrou para 
contrariar a premissa anti-urbana da periferia, para onde aqueles moradores 
tinham sido atirados – já que nos subúrbios não existia uma estrutura urbana 
reconhecível, o seu projeto construiria uma estrutura própria, oferecendo 
uma alternativa à cidade. Tal como os projetos de habitação social da Red 
Vienna procuravam transformar uma morfologia da cidade burguesa numa 
fortaleza proletária,7 também Aymonino procurava transportar um modelo do 
centro urbano para um contexto amorfo e descaracterizado. Neste sentido, o 
racionalismo depurado do bloco de habitação projetado por Rossi não desfaz 
o projeto de Aymonino, mas, pelo contrário, contribui para a diversidade 
idealizada.

Além da complexidade morfológica, o planeamento de uma série de espaços 
comuns e serviços comunitários asseguraria alguma diversidade programática 
e a existência de uma vida mais pública para complementar a vida privada dos 
moradores, uma disposição fundamental do ambiente citadino. Neste caso, e 
tal como na Cité Industrielle de Garnier, Aymonino valorizava a inclusão de 
espaços de uso coletivo e público, como os serviços e comércio (planeados, 
mas não construídos na totalidade), os grandes terraços, o anfiteatro e mesmo 
as galerias elevadas que faziam a ligação entre os vários edifícios. De forma a 
assinalar a sua importância, os elementos coletivos e públicos são pintados com 
cores fortes para que contrastem com o programa residencial.

IV
No que concerne a relação entre habitação, cidade, política e urbanismo, a 
visão de Rossi vai ao encontro da visão de Aymonino. Tal como Aymonino, 
Rossi defendia que, embora o planeamento urbano devesse ser indissociável de 

construção de habitação popular.
 Luca Molinari, “Design Criticism of the Italian Welfare State”, op. cit., p. 262.
6 Carlo Aymonino, citado por Luca Molinari, “Design Criticism of the Italian Welfare State”, op. cit., p. 270.
7 Andrea Zanderigo, “Double Life” in San Rocco, nº6 - Collaborations, Spring 2013, Veneza, p. 81.
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ação política, estes seriam processos autónomos. Desde os anos 60 que Rossi, 
escrevendo para a revista Casabella-Continuità sob a alçada de Ernesto Nathan 
Rogers, disserta sobre o problema do crescimento e alienação urbana das zonas 
periféricas das grandes cidades em Itália.

Num artigo de 1960 para a Casabella-Continuità a propósito da XII Trienal de 
Milão, Aldo Rossi, Gian Ugo Polesello e Francesco Tentori fazem uma leitura 
completa e crítica do fenómeno da expansão urbana, focada essencialmente 
na experiência italiana da segunda metade do século XX. Ao longo do artigo, 
descrevem a periferia como uma consequência direta da progressiva e cada 
vez mais rápida urbanização da população, que surge geralmente a partir do 
deslocamento de instalações de produção industrial para áreas periféricas. 
Esta realidade fenomenológica, continuam, é naturalmente o aspeto visual 
extraordinariamente evidente de um grave problema social: o da inserção 
parcial ou inadequada de uma grande parte da comunidade urbana em todas 
ou quase todas as estruturas que configuram a cidade.8 No mesmo artigo, os 
autores esclarecem que a noção de periferia não comporta apenas características 
negativas, bem como não se define exclusivamente pela posição geográfica, 
dado que muitas vezes existem, nos centros urbanos, periferias sociais ou zonas 
socialmente periféricas que são alheias ao desenvolvimento da cidade por razões 
diversas.9 Devido à dificuldade em alojar a crescente população nas cidades, 
as famílias deslocam-se juntamente com a indústria, formando uma periferia 
com configuração irregular e heterogénea num ambiente que carece da livre 
harmonia da paisagem natural, mas que também não possui a ordem espacial 
e volumétrica da paisagem urbana. Sobretudo, carece de todos os elementos 
de organização da vida associada, que são características das cidades de 
formação histórica.10 A expansão da periferia, com maior incidência nas franjas 
das cidades, tinha sido responsável pela progressiva dissolução dos conceitos 
de cidade e campo. Estes fenómenos de urbanização da segunda metade do 
século XX transformavam o território numa contínua rede urbana cuja variação 
era dada apenas pela densidade de ocupação em função da distância ao centro 
primitivo.

Desde o pós-guerra e até à década de 60, a periferia das maiores cidades italianas 
era essencialmente constituída por programa habitacional, consistindo numa 

8 Esta existencia exterior, esta realidad fenomenológica, naturalmente es el aspecto visual, extraordinariamente 
evidente, de un grave problema social: el de la inserción parcial o inadecuada de una gran parte de la comunidad 
urbana en todas o en casi todas las estructuras que configuran la ciudad.

 Aldo Rossi, Gian Ugo Polesello e Francesco Tentori, “El problema de la periferia en la ciudad moderna” (originalmente 
publicado em Casabella Continuità nº241, 1960) in Para una arquitectura de tendencia. Escritos: 1956-1972, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977, p. 69.

9 Idem, Ibidem.
10 Las características generales – y negativas – de la periferia se pueden determinar en su configuración en un tejido 

constructivo del todo irregular y heterogéneo, que determina un ambiente que carece de la libre armonía del paisaje 
urbano que se formó antes del último siglo; sobre todo, carece de todos los elementos de organización de la vida 
asociada, que son características de las ciudades de formación histórica.

 Idem, Ibidem.
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mistura entre construções de iniciativa privada e bairros de construção popular, 
subsidiados pelo estado italiano.11 No entanto, o que se observava era que ambos 
os sectores, público e privado, falhavam na construção de ambientes urbanos e 
integrados. Citando Leonardo Benevolo, os autores do artigo descrevem como a 
construção de iniciativa privada era capaz de registar fielmente a variedade do 
conteúdo social, mas, por outro lado, falhava em estabelecer uma ordem geral. 
Pelo contrário, a iniciativa pública era capaz de estabelecer uma ordem geral, 
mas permanecia alheia à variedade de pessoas, famílias e funções existentes nas 
comunidades. Para os autores, como para Benevolo, havia outro problema na 
construção de habitação pública nas periferias, um cujo paradoxo intrínseco 
tornava difícil uma saída. Como forma de quebrar a alienação que surgia nos 
subúrbios pela perda de densidade do tecido urbano, a iniciativa pública tinha 
passado a planear e construir grandes complexos habitacionais, constituídos por 
edifícios de habitação coletiva, nos quais não só a articulação interna do bairro 
falhava mas também a sua relação com a restante malha urbana.12 Tomando 
as palavras de Rossi em 1961, num outro artigo para a Casabella-Continuità, a 
periferia representava (e parece representar ainda hoje) o futuro da cidade, já 
que é nas zonas periféricas que se reúne a força laboral e as estruturas produtivas 
que impulsionam a vida económica e social da cidade.13 O problema maior é o 
de assegurar que às comunidades que trabalham nessas zonas não é negada a 
cidade que também elas constroem.

Naturalmente que para Rossi, para quem a ação de planeamento urbano é 
indissociável de uma opção política,14 a questão das políticas estatais para o 
desenvolvimento do território, nomeadamente as suas políticas de habitação, 
estavam no centro do problema da periferia em Itália (o caso que Rossi conhece 
melhor), assim como, de modo geral, no resto da Europa. Naquela altura, na 
perspetiva de Rossi, qualquer projeto de iniciativa estatal estava condenado a 
falhar porque partia de uma estrutura defeituosa que assumia a diferenciação no 
direito à cidade como inevitável. Por exemplo, a localização dos novos conjuntos 
habitacionais era regida, de modo geral, pela busca dos terrenos mais baratos e, 
por isso, as famílias eram deslocadas para zonas afastadas sem ligação com os 
centros urbanos. Na maioria dos casos, esta habitação era destinada a famílias 
que estavam já em situações frágeis, excluídas da vida da cidade, e a deslocação 

11 Idem, p. 70.
12 Se ha conseguido el resultado de dar orden unitario a una gran masa de edificios; en cambio no se ha resuelto el 

problema de la articulación interna del barrio, porque la variedad de las alineaciones, de los tipos de edificación, etc., 
no guarda ninguna relación con el mecanismo de asignación de viviendas, y resulta una variedad forma y gratuita, 
sin que se traduzca en una complementariedad de elementos vitales. De esta manera, el gran conjunto se presenta 
en realidad como un bloque rígido y desarticulado, casi como un solo edificio, y no llega a fundirse en el cuerpo de 
la ciudad, sino que contrasta fuertemente con lo que lo rodea.

 Leonardo Benevolo, in Casabella Continuità nº219, citado por Aldo Rossi, Gian Ugo Polesello e Francesco Tentori, “El 
problema de la periferia en la ciudad moderna”, op. cit., p. 72.

13 Aldo Rossi, “La ciudad y la periferia” (originalmente publicado em Casabella Continuità nº253, 1961) in Para una 
Arquitectura de Tendencia, op. cit., p. 97.

14 Aldo Rossi, “Nuevos problemas” (originalmente publicado em Casabella Continuità nº264, 1962) in Para una 
Arquitectura de Tendencia, op. cit., p. 117.
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para as periferias isoladas tornava a sua integração muito mais difícil, se não 
mesmo impossível. Muitas vezes, e independentemente dos aspetos positivos 
da sua arquitetura, as obras públicas careciam da validez que apenas um plano 
político de desenvolvimento equilibrado lhes poderia conferir.15 No mesmo 
artigo de 1960, Rossi e os seus co-autores deixavam claro como a condição destes 
bairros de iniciativa pública, intrinsecamente desvitalizados e destinados a 
falhar desde a origem, não melhorava pela inserção de centros sociais artificiais 
ou com a presença de órgãos de administração pública, escolas ou igrejas.16 
Não queriam eles dizer que estes serviços não eram cruciais para a formação 
de cidade, mas antes que estas intervenções pontuais não solucionariam os 
problemas de base destes bairros: a relação entre casa e cidade.

À relação entre casa e cidade poderíamos fazer corresponder, ainda que com 
um outro sentido, a relação entre vida privada e vida pública. Como esta relação 
parecia problemática na maioria dos projetos que viam ser construídos, os neo-
racionalistas italianos decidiram repensar o modo como os seus antecessores 
concebiam as suas estratégias para a arquitetura e para a cidade. Parecia-lhes 
que, tão válido como começar o raciocínio a partir da máquina de habitar seria, 
sem nunca desprezar o valor da intimidade e da habitação, colocar como ponto 
de partida o espaço da cidade, paradigma dos vínculos de associação mais vastos 
nos quais se insere a vida dos cidadãos.17 Observando a condição da habitação a 
partir da realidade mais vasta do bairro e da cidade, os arquitetos apercebiam-
se das fragilidades do desenvolvimento exclusivo da função residencial nas 
periferias, que dava origem a franjas de cidade-dormitório. Como alternativa, 
propunham núcleos urbanos que deveriam contemplar um equilíbrio entre 
habitação e outras funções urbanas e serviços comunitários, que tinham um 
papel importante de providenciar salas de reunião comunitárias.

V
O que é explícito no pensamento de Rossi face à construção da cidade – pelo 
menos naquela altura – acaba por poder ser verificado e demonstrado também 
na sua obra. Referimo-nos, neste caso, a dois projetos que Rossi entende analisar 
em paralelo no seu texto Dois projetos:18 o projeto para o bloco de habitação no 
complexo Monte Amiata e um outro projeto, desenvolvido em colaboração com 
Giorgio Grassi, para o quarteirão de San Rocco em Monza (1966). Ao admitir que 
existe uma relação entre estas duas propostas, Rossi não se refere certamente à 
sua proveniência. Em rigor, o projeto para Gallaratese não pode ser considerado 
habitação pública e, pelo contrário, o projeto para San Rocco foi uma proposta 
entregue para um concurso municipal para a construção de habitação pública. 
Deste modo, dada a diferença de cliente, é especialmente importante que Rossi 

15 Aldo Rossi, “La ciudad y la periferia”, op. cit., p. 98.
16 Aldo Rossi, Gian Ugo Polesello e Francesco Tentori, “El problema de la periferia en la ciudad moderna”, op. cit., p. 

73.
17 Idem, p. 81.
18 Aldo Rossi, “Dos proyectos” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit.
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entenda tratar os dois projetos como semelhantes, principalmente tendo em 
conta os princípios que, identifica, regem ambas as propostas. Segundo Rossi, 
aquilo que o projeto para San Rocco e o projeto para o Gallaratese têm em comum 
é, por um lado, o facto de que ambos lidam com a forma tipológica do programa 
habitacional – e, de modo geral, com o problema da forma em arquitetura. Por 
outro lado, continua Rossi, têm em comum o facto de que ambos colocam os 
temas do domínio público e coletivo do espaço como estruturantes do projeto. 
Nestes dois projetos, estas duas condições acabam por estar relacionadas.

O projeto para o Gallaratese e o projeto para San Rocco apresentam-se como 
modelos racionais representativos de duas tipologias de habitação consideradas 
tradicionais: o edifício organizado em redor de um pátio e o edifício em galeria.19 
A fidelidade à abstração tipológica gera, em ambos os projetos, uma espécie de 
austeridade que é, ainda assim, mais palpável em San Rocco (possivelmente 
reforçada pelo facto de este projeto nunca ter sido construído). Tal fidelidade 
transmite o sentimento de que, nestes dois projetos, tudo é como deveria ser, 
isto é, um sentido de equilíbrio, como se, num certo sentido, não pudessem ter 
resultado de outro modo. A nosso ver, há três motivos principais para que em 
San Rocco e Gallaratese a estrutura tipológica tenha prioridade sobre toda a 
composição. O primeiro seria porque esta constituía um critério de certeza na 
composição arquitetónica,20 isto é, a escolha da tipologia orientava a tomada 
de decisões perante a complexidade dos problemas que se colocam no projeto.

Em segundo lugar, ao propor esta redução formal rigorosa das duas tipologias – 
pátio e galeria – Rossi coloca em evidência a importância que confere à estrutura 
do edifício de habitação como um todo, ou seja, demonstra como escolhe sacrificar 
a exploração das qualidades espaciais das divisões internas da habitação em 
favor da clareza da leitura da ideia – o tipo – e do sistema distributivo. Naquela 
altura, Rossi não estava interessado em explorar os espaços internos da casa, não 
por desprezar a sua importância, mas, pelo contrário, porque considerava que, 
para enveredar no campo da experimentação no espaço doméstico haveria que, 
primeiro, estudar a evolução dos modos de habitar. Assim, em Gallaratese e em 
San Rocco, o interior de cada habitação é banal e repetitivo, com praticamente 
todas as divisões interiores de formato e dimensões semelhantes.

O facto de Rossi preferir explorar o tema da habitação a partir dos conjuntos 
habitacionais e não das casas ou unidades de habitação singulares relaciona-se 
também com o seu interesse pela morfologia urbana. Por outras palavras, as 
tipologias do edifício-pátio e edifício-galeria – que Rossi considerava referências 
fundamentais para a habitação em contexto urbano – não se convocavam (apenas) 

19 Em 1960, num ensaio retrospetivo dos edifícios de habitação construídos em Itália no pós-guerra, Rossi identifica 
aqueles que seguem o modelo do pátio ou que conformam ruas como dos mais bem sucedidos.

 Aldo Rossi, Gian Ugo Polesello e Francesco Tentori, “El problema de la periferia en la ciudad moderna”, op. cit., p. 
71.

20 Aldo Rossi, “Dos proyectos”, op. cit., p. 274.
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como pura abstração nem como preservação de uma memória histórica, mas 
sim pelo seu caráter urbano intrínseco, ou seja, pela possibilidade de edifícios 
gerados a partir destas tipologias poderem constituir sistemas urbanos. Neste 
sentido, e, por exemplo, no projeto para San Rocco, era tão importante o espaço 
deixado livre – os pátios – como o espaço da habitação.

Assim, finalmente e em terceiro lugar, a persistência do sistema distributivo 
– atributo das tipologias dos projetos para o Gallaratese e para San Rocco – 
relaciona-se com o problema do contacto entre a casa e a cidade, um ponto onde 
Rossi considerava que a arquitetura moderna – não toda, mas seguramente 
a maioria – tinha falhado. O problema da distribuição não se colocava, na 
perspetiva de Rossi, como um problema de resolução programática. Era, pelo 
contrário, um problema de estrutura espacial que em edifícios ou complexos 
de habitação se referia aos espaços e instalações de domínio público e coletivo, 
aqueles que são reservados para a vida comunitária da vizinhança e que 
constituem um momento intermédio entre a privacidade da casa e a exposição 
da cidade. Com os projetos para o Gallaratese e San Rocco, Rossi demonstra 
como o programa da habitação não deve dar resposta apenas às necessidades da 
vida privada e da intimidade mas deve também contemplar a vida comunitária 
e pública dos seus habitantes. A opção por formas tipológicas com o potencial 
de constituir sistemas urbanos tinha como objetivo assegurar as relações sociais 
entre moradores, tal como observado na cidade tradicional. Para além disto, 
tinha como objetivo estabelecer uma relação de proximidade com a estrutura 
urbana, quando esta existia, ou criar uma forma precisa e reconhecível nos 
contextos desfigurados, confusos e anti-urbanos dos subúrbios industriais. No 
caso específico do Gallaratese, o modelo do edifício em galeria pode funcionar 
como estrutura urbana porque a galeria tem o valor de uma rua. Tal como uma 
rua, o desenho do elemento distributivo impõe-se sobre a organização interna 
da habitação singular e, também como numa rua, constitui a infraestrutura de 
domínio público (ou coletivo) que reúne os cidadãos num mesmo sistema urbano. 
A uniformidade da galeria de Rossi contrapõe-se, no complexo Monte Amiata, 
à complexidade fabricada por Aymonino. Ao contrário de Rossi, Aymonino 
parte da complexidade interna – desenha, inclusive, dezenas de tipologias de 
apartamento diferentes – para que o edifício resulte mais rico.

VI
Existem no edifício em Gallaratese de Aldo Rossi outros aspetos que, a 
nosso ver, merecem ser salientados. Estes aspetos do projeto relacionam-se 
necessariamente com o processo da sua concepção, algo que, para Rossi e pelo 
menos nesta altura, estava intimamente ligado ao resultado final. Referem-se, 
precisamente, à fase da sua obra onde este apresenta uma faceta mais racional 
– e tudo leva a crer que o projeto para o Gallaratese será aquele que melhor 
representa essa sua tendência.
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Em linhas gerais, a forma do edifício surge de duas premissas. A primeira, como 
vimos, foi a escolha da tipologia do edifício em galeria, ou seja, o encadeamento 
de unidades individuais de habitação às quais se acede a partir de um corredor 
elevado, colocado na face do edifício. A segunda premissa seria a de que a 
estrutura em pilares e lâminas, que sustenta o volume longitudinal da habitação, 
funcionaria como elemento de transição entre os pisos de habitação e o terreno, 
isto é, a disposição da habitação em estratos horizontais seria independente 
dos acidentes geográficos do local de implantação. Já que a tipologia do edifício 
em galeria permite um comprimento infinito e a estrutura de suporte anula a 
interferência das condições do terreno no edifício, a consequência lógica da 
combinação destas duas condições seria um bloco ininterrupto.21 Tendo isto 
em conta, fica claro como o edifício de habitação de Rossi no complexo Monte 
Amiata, que vemos construído, é apenas uma parte desse edifício ininterrupto 
cujo comprimento foi condicionado por fatores externos (como a posição dos 
edifícios de Aymonino e os limites do terreno, com os quais mantém uma 
distância mínima).

O edifício de Rossi não se apresenta, no entanto, tão objetivo e racional quanto 
poderia ser. De facto, há um momento no qual Rossi quebra o padrão de 
repetição das lâminas estruturais e as substitui por quatro pilares de secção 
circular visivelmente sobredimensionados. Esta alteração é feita imediatamente 
antes de uma descontinuidade do edifício – uma junta de dilatação –, que 
foi necessária por questões de viabilidade estrutural. Neste caso, e ainda que 
estruturalmente não seja necessária – pelo menos não de forma tão expressiva 
–, o imperativo da construção serve de pretexto para a alteração no desenho do 
elemento de suporte. Ainda que dispensável do ponto de vista estrutural, esta 
exceção tem um valor arquitetónico indispensável. Além de marcar o ponto de 
quebra do edifício, os quatro pilares marcam também um ponto de transição na 
cota do piso térreo. Porque os pilares circulares assinalam o fim de uma unidade 
do bloco antes da fenda que o separa da unidade seguinte, o edifício ininterrupto 
não é tido como uma extensão sem fim, constituindo-se pelo encadeamento sem 
fim de blocos de habitação.

VII
Sobre a estrutura em lâminas no piso térreo do edifício de Rossi, importa notar 
como esta, um dos elementos principais do projeto, tem uma função dupla. 
Além de servir de intermediário entre a morfologia do terreno e a organização 
dos pisos de habitação, liberta o piso térreo para que exista continuidade da 
envolvente. Como consequência, cria-se um espaço transitório entre os terraços 
e jardins do complexo Monte Amiata e a galeria elevada que dá acesso às 

21 Em notas num dos seus cadernos, Rossi descreve o projeto para o Gallaratese como um edifício ininterrupto cujo 
comprimento seria determinado, no momento da implantação, por fatores externos ao edifício como acidentes 
geográficos (montanhas ou rios) ou limites de propriedade.

 Aldo Rossi, I quaderni azzurri (Francesco Dal Co, ed.), Milão, Electa / Instituto de Investigação Getty, 1999, Q. 3.
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habitações. Este espaço de transição integraria, como a galeria de acesso às 
habitações, os espaços comuns do edifício. No entanto, ao contrário da galeria, 
o espaço do piso térreo do Gallaratese seria de domínio público – se o complexo 
não se encontrasse atualmente vedado – e pertenceria à cidade.

Esta solução de libertação do piso térreo remete para o modelo do edifício elevado 
sobre pilotis, um dispositivo tornado célebre por Le Corbusier no início do século 
XX e que pode encontrar-se em muitos edifícios daquele período. Contudo, 
a proposta de Rossi não permite a continuidade física e visual exatamente do 
mesmo modo que as propostas de Corbusier. Como a estrutura do edifício no 
Gallaratese é constituída maioritariamente pela sucessão de lâminas de betão 
– e não pilares – o seu piso térreo é menos transparente e tem limites mais 
bem definidos. O resultado é um espaço que, pertencendo ao domínio público 
da cidade, está destacado dentro dele. A abstração da estrutura vertical é ainda 
realçada em contraste com a precisão das janelas quadradas da habitação e da 
galeria exterior. Na fachada do edifício de Rossi é impossível ler o número de 
unidades de habitação no interior dado que não existe variação no desenho das 
aberturas. Em vez de comunicar a organização interna do edifício, a distribuição 
e escala das aberturas – de 1 metro e meio de lado – na sua relação com a escala 
da estrutura vertical marcam o lugar do indivíduo em confronto com o lugar do 
coletivo.22

VIII
A questão da tendência racionalista de Aldo Rossi, que se observa com maior 
intensidade nos seus primeiros projetos, é complexa e vasta. No entanto, 
sem pretensões de fazer uma leitura extensiva e completamente exaustiva, 
esta questão é aqui explorada apenas na medida em que é importante para 
desvendar e compreender algumas das características principais do projeto para 
o Gallaratese. De igual modo, discute-se apenas uma pequena parte do problema 
da tipologia – uma ferramenta importante no processo de projeto –, aquela que 
diz respeito ao tema dos domínios coletivo e público no projeto de Rossi.

Na fase inicial da sua obra, parece estar associada ao racionalismo de Aldo Rossi 
uma espécie de qualidade do genérico, isto é, os projetos de Rossi parecem poder 
servir de resposta a problemas semelhantes em situações distintas. É como se 
a sua arquitetura fosse construída primeiro na mente e só depois integrada na 
realidade, uma característica que, apesar de soar francamente negativa, seria 
o que, segundo o próprio arquiteto, garantia a autonomia do valor da sua 

22 Vincent Scully sugere uma estratégia semelhante no projeto de Rossi para a Residência de Estudantes de Chieti 
(1976), comparando-a à Universidade da Virginia de Thomas Jefferson:

 Todo nos sugiere la parecida manera de evocar las virtudes de lo individual y lo comunitário de Jefferson en la 
Universidad de Virginia, en parte por la semejanza de ambos planteamientos, pero aún más por la relación que 
Jefferson establece entre las pequeñas columnas, con las que representa a las personas, y las grandes, que 
significan la instituición.

 Vincent Scully, “Introducción – El fin de siglo encuentra un poeta” in Aldo Rossi, Obras y Proyectos (Peter Arnell e Ted 
Bickford, ed.), Barcelona, Gustavo Gili, 1986, p. 12.
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arquitetura nos contextos degenerados onde esta muitas vezes se inseria. Não 
é estranho, portanto, que o recurso a formas tipológicas – em si abstratas e, em 
certo sentido, genéricas – contribuísse para garantir a sustentabilidade dessa 
qualidade do genérico. No caso do edifício para o Gallaratese, por exemplo, a 
tipologia edificatória do bloco linear em galeria foi o suficiente para gerar um 
edifício que poderia existir num outro lugar. Esta ideia não só é clara no projeto 
construído como também nos desenhos que Rossi faz de paisagens urbanas – 
que também têm, em si, uma certa qualidade genérica – onde diferentes versões 
do edifício para o Gallaratese, ora mais altas, ora deformadas, surgem como 
pano de fundo para outros acontecimentos urbanos.

Na escolha da forma tipológica do Gallaratese, tão importante como a articulação 
das unidades de habitação tinha sido, para Rossi, a relação destas com o espaço 
da cidade e a possibilidade de formação de uma estrutura urbana. Portanto, tal 
como escolhia conscientemente o edifício em galeria por esta ser uma tipologia 
na qual habitação e espaços comuns são co-dependentes, também elevava o 
edifício sobre uma estrutura permeável de modo a criar um espaço de acesso 
público no piso térreo. Assim, num certo sentido, os valores do privado e do 
público estavam desde logo incluídos na qualidade genérica do projeto para 
o Gallaratese, o que significava que, independentemente de onde o edifício se 
instalasse, iria sempre gerar espaços para a vida privada – o interior de cada 
habitação – e espaços comunitários – a galeria e o piso térreo.23 Como o projeto 
de Rossi tem uma proveniência em certos aspetos ambígua – ainda que o cliente 
seja uma entidade privada não se pode dizer, em rigor, que o projeto seja uma 
obra privada, assim como também não será uma obra pública – a questão da 
centralidade do domínio público na proposta é ainda mais relevante. Com o 
edifício para o Gallaratese, Aldo Rossi consegue demonstrar como um projeto 
para habitação (independentemente da proveniência, até certo ponto) pode 
pensar além do programa habitacional sem nunca o desprezar. Além disto, 
demonstra como os espaços comuns, comunitários, coletivos ou públicos não 
devem surgir apenas no espaço que sobra entre o edifício e o sítio, nas margens 
de ajustamento, mas ganham sentido quando estão integrados no todo que 
constitui o projeto de arquitetura. Se o valor da obra de Rossi estava contido na 
própria forma da arquitetura, o valor do público, pelo menos em Gallaratese, 
também estava.

Assim, passadas mais de quatro décadas desde a construção do complexo Monte 
Amiata, seria de esperar que as qualidades do edifício de Rossi se conservassem. 
Seria de esperar também que, de acordo com o discurso de Rossi à data do projeto, 
a alteração das condições de acesso e de utilização não tivesse desvirtuado – pelo 
menos não por completo – aquilo que Rossi deixou construído. Em 1972, no 

23 Confío en que los lugares reservados para la vida de cada día – el gran pórtico, los ballaroi – se convertirán en el 
centro de su discurrir, y esa vida arraigará en esta arquitectura, en esta ‘gran casa’ que podría ser una casa milanesa 
cualquiera, o de otro lugar de la Lombardía.

 Aldo Rossi (memória descritiva do projeto para o Gallaratese) in Aldo Rossi, Obras y Proyectos, op. cit., p. 75.
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entanto, e como que a preparar-se para um possível fracasso, Rossi escreve que 
não há dúvidas de que um assentamento como o bairro Gallaratese, para dar 
um exemplo talvez quantitativamente mais clamoroso, poderia ter constituído 
um facto de importância notável. [Mas], por outro lado, deve dizer-se que o seu 
fracasso não depende apenas da incrível falta de serviços, de zonas verdes [ou] 
de instalações como também da inconsistência do desenho geral desta nova 
parte da cidade.24

Se o bairro em Gallaratese falhou como alternativa à cidade, terá sido 
principalmente devido à história tumultuosa da sua gestão. Os episódios de 
ocupação clandestina e intervenção policial serviram de pretexto – francamente 
despropositado – para que a administração municipal transformasse o sonho 
urbano de Aymonino e Rossi num recinto vedado e controlado. Mais do que a 
falta de serviços ou de espaços verdes, que aliás existem, este enclausuramento 
condenou ao fracasso o complexo Monte Amiata ao negar-lhe uma das suas 
qualidades mais essenciais – o seu caráter público.

24 No cabe duda de que un asentamiento como el barrio Gallaratese, para poner um ejemplo, quizá cuantitativamente 
más clamoroso, podía haber constituido un hecho de notable importancia. Y, en cambio, se ha de decir que su 
fracaso no depende sólo de la increíble falta de servicios, de zonas verdes, de instalaciones, sino también de la 
inconsistencia del diseño general de esta nueva parte de la ciudad; diseño en el que incluso es difícil descubrir 
la paternidad o la responsabilidad de los proyectistas, en la longitud de los tiempos, en la aplicación de normas 
y reglamentos complejos y superpuestos, en la reducción burocrática de una excesiva parte de la construcción 
pública milanesa.

 Aldo Rossi, “La construcción de la ciudad” in Para una arquitectura de tendencia, op. cit., p. 301.
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I
Em 1990, numa entrevista a Vittorio Magnano Lampugnani e Nicola Di Battista,1 
Aldo Rossi explicava como os seus primeiros edifícios construídos tinham tido, 
na sua maioria, clientes públicos. Além disto – acrescentamos nós –, a grande 
maioria dos projetos não construídos da fase inicial da sua obra teriam tido, 
também, clientes públicos. Tratavam-se de projetos para escolas, edifícios de 
administração pública, requalificação de espaço público e habitação pública. 
Nessa mesma entrevista de 1990, Rossi relatava como era difícil negociar as 
condições destes projetos com as entidades públicas, já que, nestes casos, num 
contexto democrático, os interesses do cliente não eram representados por 
uma pessoa singular, mas por uma série de processos burocráticos extensos e 
exaustivos. Apesar da inércia causada por estes processos, continuava Rossi, 
o arquiteto era dono de maior autonomia no desenvolvimento da solução 
e – contava acerca da sua experiência pessoal – nunca tinha sido necessário 
fazer alterações drásticas que comprometessem substancialmente os projetos 
propostos.2

A relação entre o arquiteto e o cliente público seria um tópico merecedor de 
desenvolvimento, mas o testemunho de Rossi serve apenas aqui para sinalizar 
o contacto que o arquiteto teve, desde cedo na sua prática profissional, com 
o poder público. Dada esta proximidade, não será de estranhar que um dos 
melhores exemplos para abordar o tema da arquitetura pública – da fase 
inicial da sua obra, a que, cremos, produziu melhores resultados – seja o seu 
projeto para a escola básica de Fagnano Olona (1972-76), uma obra pública 
de programa público. Porém, a pertinência do projeto da escola de Fagnano 
Olona na discussão sobre arquitetura pública é, em certo sentido – o que é aqui 
mais relevante –, independente do programa e da propriedade. Por um lado, 
e naturalmente, é impossível desligar a arquitetura da escola da circunstância 
que lhe deu origem – mais especificamente, o programa e o promotor –, sendo 
que não deixa de ser interessante ponderar em que contexto pode uma escola 
pública ser considerada, vulgarmente, como arquitetura pública: um projeto 
como a escola de Fagnano Olona permite colocar algumas questões, de caráter 
mais geral, sobre equipamentos públicos, sobre o seu impacto na estruturação 
e desenvolvimento do território, sobre o aspeto de representação institucional 
ou sobre a responsabilidade do arquiteto, face à do setor público, sobre a obra.

Contudo, por outro lado, aquilo que podemos considerar como um caráter 
público da escola de Fagnano Olona parece dever-se, sobretudo, à colocação 
do domínio público e coletivo da arquitetura como geradores de projeto. 

1 Aldo Rossi, entrevistado por Vittorio Magnano Lampugnani e Nicola Di Battista, in Domus, nº722, Dezembro 1990, 
Milano, p. 24.

2 Some projects have had rapider completion times, others have dragged on longer, but the delays have always been 
due to administrative or bureaucratic, as well as to political difficulties, resulting from the succession of diferent 
councils.

 Idem, Ibidem.
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Independentemente de se tratar de um programa público, o modo como Aldo 
Rossi encarou o projeto e a sua composição em espaços de domínio público – 
abertos, inclusive, à comunidade vizinha –, de domínio coletivo e de domínio 
privado demonstrou não só um grande conhecimento da sua área de intervenção 
– a periferia milanesa – como uma compreensão particularmente sensível 
daquilo que seriam as esferas pública e privada da vida diária da escola e da 
comunidade.

Seria justo dizer que a arquitetura da fase inicial da obra de Aldo Rossi é uma 
arquitetura de generosidade. As suas propostas são realistas e deixam antever 
bons edifícios em empatia com o seu contexto, a Itália da segunda metade do 
século XX que Rossi conhecia bem. Nesta fase da sua obra, a perspetiva de 
enquadramento dos factos arquitetónicos no todo que forma a cidade e na 
experiência coletiva que constitui a arquitetura produzia projetos cuja relação 
com o tempo histórico era nebulosa e que, por isso mesmo, adquiriam um 
certo estatuto de validade permanente. No entanto, a arquitetura de Rossi não 
encontrava no saber coletivo apenas a sua raiz mas também o seu destino. Os seus 
projetos eram dirigidos ao coletivo, ao público, neste caso não no sentido estrito 
da criação de espaços de usufruto público, mas pelo esforço em comunicar a 
partir de formas simples e reconhecidas. Na escola de Fagnano Olona, invocada 
como exemplar na exploração do sentido de público, reconhecem-se também 
estas qualidades.

II
Seria fácil dizer que a Rossi não interessava a função de um edifício e, por 
essa razão, a nós não nos deveria interessar que a escola de Fagnano Olona 
seja uma escola. Seria fácil, mas incorreto, tal como muitas das interpretações 
superficiais da sua obra escrita. Contrariamente à crença dessas interpretações, 
as especificidades do programa – da necessidade que preside à obra – são muito 
importantes para a definição das suas qualidades arquitetónicas essenciais e o 
nexo inicial do projeto nunca deixa de lado as suas razões funcionais, distributivas 
e construtivas, pelo menos no que diz respeito à sua viabilidade. Rossi não era 
dado a utopias e o primeiro esquema deveria procurar desde logo resposta aos 
problemas principais do projeto.3 Rossi escreve que na montagem de peças pré-
definidas, a composição tenta e tenta novamente até atingir um certo grau 
de necessidade da composição. Dentro disto, é necessário que a invenção seja 
possível. Neste sentido, além da questão dos conteúdos, que é uma questão 
histórica e civil da arquitetura, mas não composicional, não há impedimentos 
para uma certa composição.4 O projeto para a escola de Fagnano Olona não 
é diferente e a partir do momento em que alcança o seu grau de necessidade 
torna-se válido. A arquitetura da escola é clara na sua forma, na distribuição e na 
articulação espacial. Tudo está decidido no edifício, este apresenta-se tal como 

3 Aldo Rossi, in Domus, nº722, op. cit., p. 24.
4 Aldo Rossi, I quaderni azzurri (Francesco Dal Co, ed.), Milão, Electa / Instituto de Investigação Getty, 1999, Q. 14.
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é e esta determinação é o que gera liberdade de ocupação, o que por sua vez 
gera complexidade em retorno (Rossi dizia que, apesar de apreciar a incerteza, 
sempre tinha acreditado que apenas pessoas lamentáveis e sem imaginação 
rejeitavam o mínimo de organização, dado que era precisamente a organização 
que dava lugar a incidentes, variações, alegrias e frustrações5). Assim, a forma 
arquitetónica é encerrada e completa, uma vez mais vinculada intimamente a 
um enunciado lógico.

As exigências programáticas de uma escola são, normalmente, as salas de aula 
e alguns espaços coletivos. Enquanto que cada sala de aula é ocupada por uma 
turma, os espaços coletivos como a sala de refeições, o pavilhão desportivo 
e o recreio poderão ser ocupados por todas as crianças em simultâneo. Para 
uma melhor compreensão do programa, e generalizando, poder-se-ia dizer 
que as salas de aula estão destinadas a grupos mais pequenos, atividades 
mais controladas e ao trabalho individual, enquanto que as salas de maiores 
dimensões estão destinadas aos momentos de interação entre todas as crianças, 
em atividades de grupo. Para Rossi, para quem a abstração programática era um 
passo no processo de construção lógica do projeto, as salas de aula equivaliam 
a uma esfera privada e os espaços coletivos a uma esfera pública, interpretação 
que consentia à formação de uma analogia entre a escola e a cidade.

É o próprio Rossi que declara, em vários momentos, ter concebido a escola 
de Fagnano Olona como uma pequena cidade, composta por praças e locais 
públicos, assim como por casas.6 Esta analogia foi representada por Rossi de 
modo particularmente claro num desenho, datado de Maio de 1973, que aparece 
num dos seus cadernos.7 Este desenho, esquemático, comunica não apenas o 
interesse de Rossi em colocar o tema do (domínio) público como motivo de 
projeto mas também o modo preciso como o integra na composição. O desenho 
é uma planta simplificada de uma versão intermédia de desenvolvimento 
do projeto para a escola, onde uma faixa central axial é colorida de amarelo. 
Segundo a legenda, escrita na mesma página do caderno de Rossi, a faixa central 
é colorida para assinalar os elementos/edifícios públicos8 do edifício-cidade, 
que seriam o pavilhão desportivo, o pátio, a biblioteca e o átrio de entrada. Com 
maior rigor, poderíamos considerar que o pavilhão, a biblioteca e o átrio seriam 
os edifícios públicos (interiores) e o pátio seria um espaço público (exterior) – 
Rossi refere por diversas vezes que o pátio central foi idealizado em vermelho, 

5 Aldo Rossi, Autobiografia Científica, op. cit., p. 93.
6 Seria esta ideia de cidade o ponto principal de comparação entre o projeto da escola de Fagnano Olona e a 

residência para estudantes em Chieti, posterior. Tal como na escola, também na residência o elemento base é a 
praça central, o espaço de domínio público que as arquiteturas privadas (em Chieti, as unidades da residência) 
conformam.

 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 21.
7 Idem, Q. 15.
8 A legenda do desenho: Zona centrale di elementi/edifici pubblici.
 Idem, Ibidem.
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eventualmente com o piso em tijolo ou pórfiro,9 em referência aos tons quentes 
das praças italianas. Se a disposição dos elementos públicos acompanha o eixo de 
simetria da composição, o programa restante, as salas de aula e outros espaços 
de apoio e serviço – que nem por isso é menos importante –, está distribuído 
em alas transversais a esse mesmo eixo. Este programa desempenha o mesmo 
papel relativamente aos componentes públicos da escola que a arquitetura 
residencial relativamente aos espaços públicos da cidade. Mesmo a expressão 
arquitetónica das alas transversais apresenta uma semelhança figurativa com a 
massa da habitação na cidade: repetitiva, genérica e sempre presente como pano 
de fundo da paisagem urbana. Um desenho de janela, quadrada e de caixilho 
cruciforme, é repetido para todo o programa que não é público, ou seja, nas 
salas de aulas, corredores e serviços – a diferença não interessa, já que tudo são 
casas. As janelas das salas de aula, que parecem ter sido retiradas do imaginário 
de uma criança, podem também ser vernáculas, como sugere Vincent Scully,10 
com os seus caixilhos cruciformes que Rossi reutiliza no Teatro do Mundo. Esta 
analogia entre a arquitetura residencial – que representa, no contexto da cidade, 
a esfera privada da vida doméstica – e as salas de aula antecipa o discurso de 
Rossi acerca das bancas de venda no mercado e dos confessionários na catedral. 
Mais rica do que qualquer desconstrução do valor da propriedade, a narrativa de 
Rossi expõe inequivocamente o modo como os domínios privado e público (ou 
coletivo) podem estar fixos na forma da arquitetura e são, muitas vezes, alheios 
a questões de propriedade.

III
No início da sua concepção, a escola de Fagnano Olona foi pensada a partir de 
um corredor-espinha ao qual se associavam, na transversal, diferentes pavilhões 
que continham as salas de aula e o restante programa. Este corredor central era 
assim, simultaneamente, canal de distribuição, eixo de simetria e espinha dorsal 
do projeto. A planta que finalmente foi construída – uma fase de desenvolvimento 
posterior que Rossi atribuiu à necessidade de abandonar o primeiro desenho 
por exigências legais – mantém o mesmo sentido axial, mas o corredor da 
primeira proposta é bifurcado e abre-se um pátio retangular no centro da escola. 
O percurso, que antes era único e linear, é duplicado para contornar o pátio por 
ambos os lados de forma a unir a entrada da escola ao pavilhão desportivo, os 
dois extremos da composição. Apesar de ter abandonado a solução do corredor 
único, Rossi ainda deixou ficar no projeto final algumas marcas dessa solução, 
como se tratassem de vestígios arqueológicos da sua primeira composição ou 
ruínas de fases passadas do processo de projeto. O vestíbulo de entrada, por 
exemplo, é uma dessas marcas, a primeira secção de corredor que foi deixada 

9 Aldo Rossi, “Thoughts about my recent work” in Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architecture 
theory 1965-1995 (Kate Nesbitt, ed.), New York, P.A.P., 1996, p. 358.

 Pórfiro é uma rocha vulcânica de cor avermelhada, normalmente aplicada em pavimentos exteriores na forma de 
pequenos cubos.

10 Vincent Scully, “Posfácio: A ideologia na forma” in Aldo Rossi, Autobiografia Científica, Lisboa, Edições 70, 2013, p. 
137.
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para assinalar a entrada no edifício. Rossi chega a desenhar um dispositivo 
semelhante no outro extremo do que seria o corredor primitivo, junto ao 
pavilhão desportivo, mas este elemento acaba por não constar do projeto final.

O problema da distribuição (termo que Rossi temia que fosse associado a 
determinismos funcionais), que era especialmente relevante na obra de Boullée 
no contexto dos edifícios de uso público, ocupa um lugar central no projeto da 
escola de Fagnano Olona – principalmente tendo em conta a proposta inicial 
e o posterior desenvolvimento. O corredor linear que se via nas primeiras 
versões do projeto, e cujo objetivo era interligar os diferentes espaços letivos 
numa composição simples e imediata, pecava por ser uma estrada indiferente.11 
A dada altura, a austeridade daquele esquema tornava-o angustiante e trágico, 
com Rossi a imaginar que a entrada, por um dos extremos do corredor, seria 
como um poço sem fundo ou uma boca prestes a engolir as crianças. Com a 
alteração do projeto perde-se o corredor angustiante, embora o sentido trágico 
– que Rossi vai anunciando ao longo da sua vida e com o qual mantém uma 
estreita relação, inclusivamente em outros seus projetos – não desapareça 
por completo da escola de Fagnano Olona. Este sentido trágico sente-se, por 
exemplo, no relógio do pátio da escola, se pensarmos que é símbolo do tempo, 
não das brincadeiras da infância que esquecem a hora de regressar a casa, mas 
do tempo do trabalho, do tempo como medida de relação das atividades diárias 
e responsabilidades cívicas, enfim, do crescer. O relógio alerta as crianças para o 
facto de que, a partir daquela fase, a sua liberdade não é mais inocente e passa a 
existir em função de uma comunidade e do seu funcionamento, das suas regras 
sociais e do trabalho. Num certo sentido, reconhece a necessidade da vida em 
grupo, mas lamenta a integração violenta no seu sistema de organização. Esta 
perspetiva especialmente negativa, que Rossi partilhou por diversas vezes, não 
pode ser desligada das suas inclinações marxistas, se bem que este tenha, em 
outros momentos, apresentado visões mais otimistas. Por exemplo, quando diz 
que a escola é a casa da vida, o último lugar onde as crianças podem ser crianças.

O desenvolvimento do projeto em termos da anulação do corredor e da 
duplicação dos percursos deu origem a dois dos principais elementos do projeto, 
o pátio e a biblioteca, que têm funções distintas. O pátio da escola, por um lado, 
é o lugar principal para o convívio entre as crianças. Em analogia com a cidade, 
o pátio é como a praça, o lugar de domínio público destinado às celebrações 
e aos encontros. No entanto, ao contrário da praça de uma cidade, o pátio de 
Fagnano Olona não se interliga a uma rede contínua de domínio público porque 
o edifício da escola envolve-o e protege-o, virando costas ao ruído da periferia 
industrial – a qualidade excepcional do silêncio agitado12 do pátio central da 
escola de Fagnano Olona não existiria de outra forma. A biblioteca, por outro 
lado, foi pensada desde o início como sala que seria acessível à comunidade 

11 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 14.
12 Expressão roubada a Tafuri.
 Manfredo Tafuri, History of Italian Architecture, 1944-1985, Cambridge, The MIT Press, 1988.
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vizinha e onde poderiam realizar-se atividades externas à atividade letiva que 
fossem do interesse comunitário. De acordo com a vontade de tornar este espaço 
acessível ao público, a sua presença é assinalada no centro do edifício com a 
excepcionalidade da forma – cilíndrica num edifício angular – e o aumento da 
altura. Apesar de não se encontrar em ligação direta com o perímetro da escola, 
não sendo por isso acessível a partir do exterior, o acesso é facilitado pelo átrio 
de entrada da escola.

A biblioteca e o pátio, as divisões da escola dedicadas às atividades de grupo 
não letivas, convergem no centro do edifício até ao ponto em que a geometria 
da biblioteca é integrada na geometria do pátio, criando uma situação de espaço 
dentro de espaço.13 A forma do ponto de convergência – e, de resto, todo o 
edifício, ainda que não seja tão claro –, parece ter resultado de um processo 
de circunscrição em anéis progressivamente menores até ao ponto mínimo, 
o espaço interior da biblioteca, que funciona como um enclave. A ideia da 
sobreposição de duas geometrias regulares para a formação do coração da 
escola traduz, em certo sentido, a intersecção harmónica da vida das crianças 
na escola e das atividades comunitárias que podem decorrer na biblioteca. Esta 
solução prefigura aquela que Rossi viria a desenvolver para a escola de Broni, 
na qual o elemento circular toma o centro exato do edifício e a unidade do pátio 
é posta de lado em favor de uma solução com quatro pequenos pátios. Em 
alguns desenhos da fase de desenvolvimento do projeto14 o volume da biblioteca 
não está presente, mas, na solução final, pátio e biblioteca são legíveis como 
unidades completas e colaborantes, o que origina uma leitura mais ambígua, 
mas, a nosso ver, mais interessante das suas qualidades respetivas e do seu 
papel no conjunto. Estas qualidades são realçadas pela complementaridade das 
formas, por exemplo, quando falamos do binómio interior-exterior. Nos edifícios 
de Rossi deste período, a planta central desempenha um papel importante, 
designadamente na concepção de edifícios públicos. De igual modo, os átrios 
com cobertura em vidro – que evocam um espaço exterior, coberto apenas por 
questões climatéricas – estão associados na obra de Rossi a espaços de reunião, 
pontos de concentração no edifício. É o caso da biblioteca de Fagnano Olona, 
um espaço interior com cobertura em vidro.

Na obra de Rossi como nos seus desenhos, há uma simbologia associada aos 
objetos cilíndricos, cónicos ou poliédricos regulares, objetos que se assemelham 
a chaminés fabris, faróis ou peças do quotidiano como chaleiras ou cafeteiras. 
Estes objetos caracterizam-se por não ter uma frente, ou seja, por apresentarem 
em qualquer direção a mesma imagem de si e por poderem ser avistados e 
reconhecidos a partir de diferentes locais – o farol, referência figurativa para 

13 Numa nota nos seus cadernos pessoais, Aldo Rossi associa a colocação do volume cilíndrico da biblioteca no pátio 
retangular às fontes dos claustros dos mosteiros cistercienses de Poblet e Santes Creus.

 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 32.
14 Os desenhos aos quais nos referimos foram gentilmente cedidos pela Fondazione Aldo Rossi para propósito de 

investigação. Não poderão, assim, ser aqui reproduzidos.
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Aldo Rossi, existe para observar e para ser observado, para guiar, sinalizar, 
anunciar. Além disto, estas figuras pertencem ao imaginário coletivo, a ninguém 
em particular e a todos em simultâneo. Tendo isto em conta, a excepcionalidade 
da forma da biblioteca, cilíndrica, em relação aos restantes elementos que 
compõe o edifício da escola, reveste-se de especial importância. Rossi dizia 
que com os instrumentos arquitetónicos nós favorecemos um acontecimento, 
independentemente dele acontecer, e neste querer o acontecimento há 
qualquer coisa de progressivo.15 Neste caso, a planta e dimensão da biblioteca 
são fundamentais, não para desempenhar uma determinada função, mas para 
permitir mais funções.16 O volume cilíndrico da biblioteca da escola de Fagnano 
Olona aparenta servir melhor como espaço de assembleia do que como biblioteca, 
já que uma planta circular não será a mais usual para acomodar estantes 
e livros. Aqui, ainda assim, não será de todo despropositado especular que a 
forma circular, especialmente se considerada a sua inserção na planta da escola, 
invoque a cabeça, ou o cérebro humano, como representação do conhecimento 
– numa abordagem que aproxima Rossi a Boullée. Esta interpretação é em parte 
sugerida por Rossi, pelo menos na medida em que o arquiteto estabelece um 
paralelo entre a ilustração de São João da Cruz da Subida ao Monte Carmelo e o 
volume circular da biblioteca, circunscrito no pátio retangular.17 O topo do monte 
é o destino final da peregrinação, assim como o destino final da comunidade de 
Fagnano Olona é o interior da biblioteca, ainda que a não imediatez do acesso – 
quer pela interioridade da biblioteca na escola, quer pelo sacrifício da subida ao 
monte – seja o que a ambos confere um significado especial.

IV
Rossi compara, por diversas vezes, a escola de Fagnano Olona com o seu projeto 
para o cemitério de San Cataldo em Modena (1971-1984). Como a escola, o 
cemitério de San Cataldo é um edifício de programa público que Rossi vê como 
um espaço comunitário e um monumento urbano, um edifício que pertence à 
cidade, mas que deve, ao mesmo tempo, conter um lugar autónomo porque a 
arquitetura não é um contentor, escreve Rossi, mas a construção das estações 
da vida.18 Na medida em que o cemitério existe para cumprir com a necessidade 
civilizacional de lidar com a morte, também a escola existe como lugar para a 
educação para a vida em conjunto e a sua relação mais importante com a cidade 
estabelece-se, portanto, pela criação de um lugar alternativo, que se distingue 
da cidade, mas não deixa de lhe pertencer. Trata-se de uma espécie de enclave, 
uma descontinuidade no espaço urbano com ambiente e regras próprias que 
seja capaz de permitir o desenrolar da sua atividade.

15 Aldo Rossi, Autobiografia Científica, op. cit., p. 27.
16 Idem, Ibidem.
17 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 17.
18 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 24.
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Para além do facto de que ambos são arquiteturas públicas – no sentido mais 
vulgar da expressão – a secção central do cemitério de San Cataldo apresenta 
uma estrutura como um esqueleto que é retomada em Fagnano Olona.19 
Esta ideia, sobre a qual Rossi escreve repetidas vezes, relaciona-se com um 
movimento (metafórico e literal, na formalização dos projetos) de abrir espaços 
entre as partes constituintes do edifício. Na sua base está o entendimento de 
que a estrutura do projeto é como um esqueleto, cujos elementos podem ser 
dispostos em separado mas que se sabe fazerem parte de um mesmo conjunto. 
É como quando, num teatro anatómico, os ossos individuais são dispostos 
sobre a mesa para indicar as ligações que já não existem e que refazemos 
subconscientemente. No cemitério, que é a casa dos mortos,20 os interstícios 
constituem o espaço dos vivos, aqueles que estão apenas de visita. Dado que os 
pavilhões acolhem múltiplas sepulturas, o espaço para os vivos é também um 
espaço comum, de luto coletivo. Aquando da primeira fase do concurso para 
o cemitério de San Cataldo, o júri não escolhe a proposta de Rossi – na sua 
versão original, que Rossi veio depois a alterar – por considerar que esta era 
muito “coletivista” e que sacrificava o momento da relação espiritual singular.21 
De facto, não é apenas na disposição das sepulturas em pavilhões coletivos que 
encontramos esse caráter coletivista da proposta de Rossi. No cemitério de San 
Cataldo há também uma faixa central mais pública como na escola de Fagnano 
Olona. Em Modena, o percurso central une o cubo – sepultura comunitária – a 
uma chaminé de tijolo – uma vala comum, que nunca chegou a ser construída. 
Enquanto forma arquitetónica, esta separação dos elementos é mais clara no 
projeto para o cemitério do que no projeto da escola; não obstante, os espaços 
intersticiais da escola seriam o pátio – que surge da bifurcação do corredor 
primitivo – e as zonas ajardinadas entre os blocos de salas de aula, isto é, os 
espaços para o coletivo e para o público.

V
Ao longo da década de 60 Aldo Rossi ainda acreditava na eficácia dos planos 
urbanos e, por aquela altura, acaba por desenvolver propostas para vários 
municípios italianos, incluindo, já na década de 70, um Plano Regulador Geral 
para o município de Fagnano Olona. Como este projeto não se encontra publicado, 
sabe-se apenas que o seu desenvolvimento terá decorrido entre 1971 e 1973 e, 
sem mais informações, é apenas possível especular acerca do seu conteúdo e do 
seu estado de desenvolvimento e implementação – reconhece-se, no entanto, a 
importância que este momento de análise e reflexão sobre as particularidades 
da estrutura urbana de Fagnano Olona poderá ter tido no desenvolvimento 

19 Aldo Rossi, “Thoughts about my recent work”, op. cit., p. 357.
20 O cemitério é uma representação analógica de uma casa, de um bairro, de uma parte da cidade; a vida, incompleta 

e abandonada, dos mortos.
 Aldo Rossi e Gianni Braghieri, Paineis do concurso para o novo cemitério de Modena, citados por Diogo Seixas 

Lopes, Melancolia e Arquitetura em Aldo Rossi, Lisboa, Orfeu Negro, 2016, p. 199.
21 Comuna de Modena, relatório final do júri (Junho de 1972), citado por Diogo Seixas Lopes, Melancolia e Arquitectura 

em Aldo Rossi, op. cit., p. 199, nota 53.
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do projeto da escola. O encadeamento entre o projeto para o plano urbano, 
iniciado em 1971, e o projeto para a escola básica, iniciado em 1973, fica também 
por esclarecer. Quanto a isto, duas hipóteses parecem plausíveis: a primeira, 
de que, no decorrer do estudo elaborado por Rossi, este tenha proposto uma 
estratégia geral de distribuição de equipamentos públicos e, consequentemente, 
o município lhe tenha encomendado o projeto da escola. A segunda hipótese, 
porém, seria a de que o município já previsse a construção da escola e tivesse 
atribuído o projeto a Rossi, independentemente das conclusões do seu estudo.

Apesar de existir esta relação próxima entre um plano urbano e o projeto 
da escola, cerca de 1972 e menos de uma década depois da publicação de 
A Arquitetura da Cidade, a fidelidade de Aldo Rossi a processos de leitura e 
intervenção a grande escala entra em crise. No ano de conclusão da construção 
da escola de Fagnano Olona, 1976, Rossi já não está tão convencido do realismo 
ou eficácia dos Piani Regolatori, que sempre falhavam, quer porque nunca eram 
concretizados na totalidade, quer porque estavam destinados a concretizar uma 
espécie de função penitencial de regulação.22 Em vez da aplicação de um modelo 
urbano genérico, adivinhava-se mais promissora uma abordagem de precisão, de 
análise de pequenas partes, da sua constituição e contradições próprias e de ação 
localizada e concreta. Nesta altura, para Rossi, a luta por uma casa particular 
ou uma creche particular num local específico que efetivamente constituísse 
a cidade23 – ou seja, a construção de soluções concretas – era o catalisador 
necessário para que se discutisse a validade das respostas e para que outras 
soluções concretas, que resolvessem problemas reais, se desenvolvessem. Para 
Aldo Rossi em 1976, a construção da escola básica resultaria uma intervenção 
muito mais valiosa para Fagnano Olona do que um plano urbano, já que refletia 
a vontade e iniciativa do poder local na resposta a um problema específico num 
lugar específico.

VI
Numa nota datada de 26 de Fevereiro de 1972, Rossi descreve o local para a 
construção da escola como um terreno plano, suficientemente vasto, sem 
características particulares e um ambiente do hinterland24 industrial milanês.25 
Aparentemente, a paisagem urbana da sua envolvente próxima não apresentava 
características particulares que merecessem consideração especial. Nos vários 
esquissos do projeto, que aparecem nos cadernos pessoais de Rossi entre 1972 
e 1986, a forma do edifício é perseguida obsessivamente sem que em nenhum 
momento seja feita alguma referência ao lugar de intervenção, aos limites do 
terreno ou à qualidade da envolvente. Isto não seria norma, já que outros projetos 
representados nos mesmos cadernos de registos diários aparecem enquadrados 

22 Aldo Rossi, “The analogous city panel” (1976)
23 Aldo Rossi, “The analogous city panel” (1976)
24 Terra subsidiária de uma grande cidade, como o subúrbio.
25 Nota datada de 16 Fevereiro 1972.
 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 11.
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nos seus locais específicos, que Rossi desenha porque, naturalmente, os seus 
contornos interferem nos projetos. Quanto à escola de Fagnano Olona, surge 
em alguns desenhos o apontamento de uma área verde retangular sobre a qual 
o projeto assenta, excedendo-a. Tendo em conta os limites disformes do terreno 
– sobrante de uma parcela semi-regular à qual foram retiradas quatro parcelas 
para a construção de habitação privada –, a área colorida não parece ser uma 
correspondência direta com o lote, mas possivelmente o estudo de uma zona 
relvada exterior.

Aquilo que torna o projeto para a escola de Fagnano Olona numa solução 
particular para um problema específico – que se inclui no contexto geral da 
periferia industrial descaracterizada milanesa – é, pelo menos em parte, a ordem 
interna da forma da sua arquitetura. A adequação da resposta ao problema não 
pode medir-se, neste caso, no modo como o projeto reproduz a sua envolvente 
próxima. Seguindo este caminho, rapidamente se concluiria que, exceptuando 
talvez a chaminé de tijolo que faz referência à condição industrial de Fagnano 
Olona, não há pontes visuais entre o edifício da escola e as construções vizinhas. 
O problema de como construir na periferia – que, dizia Rossi, é equivalente, 
em alguns aspetos, ao problema de como construir nos centros históricos26 – 
não pode ser colocado apenas na perspetiva da relação entre velho e novo, no 
qual a arquitetura tem tendência a mascarar-se ou a imitar a envolvente. Esta 
relação deve antes estabelecer-se partindo da contaminação, no projeto, das 
características gerais do contexto de intervenção para que o projeto, mediante a 
sua própria originalidade, estabeleça uma relação dialética que opere enquanto 
modificação necessária da situação – o projeto de Rossi é, assim, uma ferramenta 
para redefinir o contexto.

Neste projeto, a ordem, e em especial a simetria, é tão importante para Rossi que 
um qualquer desequilíbrio (provocado, especulamos, pela busca da resolução 
programática) lhe causa inquietação.27 Aqui, a geometria extremamente precisa 
e controlada é a resposta a um ambiente urbano rarefeito e desestruturado. Na 
cidade tradicional, a rua é um vazio urbano claramente definido pelo cheio – 
o edificado –, que o complementa, e é também o espaço de domínio público 
para a vida social. Pelo contrário, na periferia – onde, de modo geral, há menor 
densidade de construção – a rua é tida como um canal de circulação que apenas 
cumpre uma função técnica e apenas raramente uma função social. Como 
no município de Fagnano Olona não seria diferente, Rossi poderia optar por 
uma de duas opções para a implantação da escola: a primeira, que nos parece 
mais artificial, de aproximar o edifício da rua para definir uma nova frente. A 
segunda, de implantar o edifício no centro do lote, tal como as construções em 

26 Aldo Rossi, “Arquitectura y ciudad: pasado y presente” in Para una arquitectura de tendencia. Escritos: 1956-1972, 
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1977, p. 294.

27 Num esquisso de uma versão não simétrica da planta da escola de Fagnano Olona, Rossi escreve a nota: Inquietudine 
della simmetria.

 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 11.
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volta, indiferente à presença das ruas. Ao optar pela segunda estratégia, Rossi 
cria um novo lugar e uma nova ordem urbana, que têm origem e referencial 
na sua escola. O perímetro zigue-zagueante28 – que contrasta com a geometria 
extremamente precisa do pátio central e biblioteca – sugere um movimento 
centrífugo, uma desintegração dos limites da escola que deixa em aberto a 
possibilidade de o edifício sofrer mutações ou eventuais expansões. Ao contrário 
da escola de Broni, onde o perímetro estabelece e fixa a ordem da composição 
resultando numa figura algo isolada, em Fagnano Olona há uma maior abertura 
a possíveis deformações. A distância entre a forma encerrada e a desintegração 
da forma, dizia Rossi, não é assim tão grande. Comparava-a à distância entre 
naturalismo e abstração porque, dizia, tal como todos os arquitetos tendem ao 
naturalismo, ou a reproduzir o existente, também tendem a desenhar formas 
completas. Mas, continuava, nos momentos em que há desvios, o resultado 
adquire um grande interesse.29

A relação entre a obra e o lugar – que é, ao contrário do que dão a entender 
algumas críticas superficiais, importante30 – dá-se nas margens de ajuste entre 
a forma ordenada de Rossi e a desordem da envolvente. Tratam-se de uma 
espécie de perturbações externas ao corpo do edifício, elementos da arquitetura 
de Rossi que, num certo sentido, tomando de ambos os lados, fazem a transição 
entre aquele contexto urbano e o projeto de Rossi (e vice-versa). Referimo-nos a 
alguns elementos que estavam previstos no projeto, como os percursos exteriores 
pavimentados, e a outros que foram pensados já durante a construção, como o 
pórtico azul no percurso poente, o parque para bicicletas e a pérgola junto da 
entrada.31 Estas peças são como que vestígios deixados pelo edifício principal, 
indicações de um percurso até à escola. Derivam da escola, mas soltam-se 
dela, são contaminações. Um elemento que tem uma presença semelhante é a 
chaminé de tijolo que, apesar de ter sido desenhada por Rossi – está alinhada 
ao centro com o eixo de simetria que rege a composição do edifício principal 
–, parece ser pré-existente. É como se, afinal de contas, a colocação da escola 
e a ideia do percurso tivessem tido origem naquele ponto charneira. Talvez a 
chaminé seja uma contaminação no sentido inverso, da paisagem industrial 
sobre o projeto – através do imaginário de Rossi.

28 Os blocos das salas de aula avançam sobre a envolvente, como os contrafortes góticos da Catedral de Milão, que 
avançam sobre a cidade.

 Aldo Rossi, Autobiografia Científica, op. cit., p. 97.
 No projeto para a câmara municipal de Muggiò, do mesmo ano de 1972, o esquema em pente é novamente ensaiado, 

se bem que, apesar de algumas experiências nas quais os dentes estão virados para o exterior, a solução adotada 
é invertida. There is certainly a marked connection between this project and that for the Muggiò city hall competition; 
in a sense the Fagnano project reorders the central space of the Muggiò building.

 Aldo Rossi, “Thoughts about my recent work”, op. cit., p. 358.
29 Aldo Rossi, “Questi progetti (Estos proyectos)” in Aldo Rossi, Obras y Proyectos (Peter Arnell e Ted Bickford, ed.), 

Barcelona, Gustavo Gili, 1986, p. 10.
30 Mas que não se considere o projeto de Rossi autoritário. O lugar é importante, mesmo que algumas críticas superficiais 

da sua obra sugiram o contrário. Como escreveu em A Arquitetura da Cidade, o locus no sentido Palladiano, o lugar 
e as memórias ou a beleza do tema é de grande importância.

 Aldo Rossi, in Domus, nº722, op. cit., p. 26.
31 Aldo Rossi, I quaderni azzurri, op. cit., Q. 24.
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VII
A arquitetura para ser grande deve ser esquecida, ou colocar apenas uma 
imagem de referência que se confunde com as recordações. Esta é a aspiração 
da escola de Fagnano Olona, cujo emblema de escola pública é a única definição 
e a nota de chamada para o edifício autêntico, que não pode ser desenhado.32 
Ao longo do seu percurso – e de forma evidente na escola de Fagnano Olona 
– Rossi procura confirmação do valor da obra e do grau de liberdade que esta 
permite, dado que são os acontecimentos que têm lugar na arquitetura que 
iluminam o significado do projeto e que confirmam o seu valor, mesmo quando 
estes acontecimentos não foram previstos pelo autor.

Segundo Rossi, como não existe uma forma autêntica para o edifício de uma 
escola – assim como, sugere, para nenhum outro programa –, o valor da sua 
arquitetura é independente da instituição que, por agora, o habita. O edifício de 
Rossi está ocupado por uma escola pública, uma instituição cujo funcionamento 
e condições de acesso são impostos e salvaguardados pelo estado. Contudo, 
não há nenhuma especificidade no programa escolar que exija, por exemplo, 
espaços para o envolvimento da comunidade. O que confere ao edifício de Rossi 
o seu caráter público – não em completo, mas em parte – é a sua arquitetura. 
A autonomia em relação ao conteúdo conduz ao seu valor cívico, à qualidade 
altruísta da sua existência. Mais do que um espaço para a atividade letiva, a escola 
de Rossi é um edifício que ensina a viver em comunidade, que mostra como vida 
privada e vida pública podem coexistir sem se perturbarem mutuamente.

32 Aldo Rossi, Autobiografia Científica, op. cit., p. 77.
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Fig. 2.01 Palácio da Razão de Pádua.

Fig. 2.02 Palácio da Razão de Pádua.

Fig. 2.03 Palácio de Razão de Pádua.
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Fig. 2.04 Fórum Romano.

Fig. 2.05 Estado original do Palácio Diocleciano de 
Split, Croácia.

Fig. 2.06 Palácio Diocleciano depois da ocupação.



O DOmíniO PúblicO Da arquitetura

177

Fig. 2.07 Projeto para um coliseu de Étienne-Louis Boullée.

Fig. 2.08 Projeto para a Biblioteca Nacional de Étienne-Louis Boullée.
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Fig. 2.09 Projeto para o Palácio Regional de Trieste.

Fig. 2.10 Estudos para o Palácio Regional de 
Trieste.

Fig. 2.11 Átrio da Universidade de Zurique com cobertura em vidro.
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Fig. 2.14 Desenho de Aldo Rossi.

Fig. 2.12 “O teatro”, desenho de Aldo Rossi. Fig. 2.13 Desenho de Aldo Rossi.
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Fig. 2.15 Vista exterior do edifício em Gallaratese.

Fig. 2.16 Pórtico no piso térreo do edifício em Gallaratese.
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Fig. 2.18 Vista exterior do edifício em Gallaratese.

Fig. 2.19 Vista exterior do edifício em Gallaratese.

Fig. 2.17 Vista aérea do complexo Monte Amiata de 
Carlo Aymonino e Aldo Rossi.
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Fig. 2.20 Vista exterior dos edifícios de Aymonino em Gallaratese.

Fig. 2.21 Vista dos edifícios de Aymonino em 
Gallaratese.

Fig. 2.22 Vista dos espaços comunitários.
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Fig. 2.23 Edifícios de construção pública no bairro de Gallaratese nos arredores 
de Milão.

Fig. 2.24 Planta do piso tipo, alçado poente, piso térreo, alçado nascente.
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Fig. 2.25 Desenhos do projeto San Rocco para Monza.

Fig. 2.26 Maquete do projeto San Rocco para Monza.
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Fig. 2.27 Pórtico no piso térreo do edifício em Gallaratese.

Fig. 2.29 Desenho de Aldo Rossi.

Fig. 2.28 Um pátio em Sevilha.
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Fig. 2.31 Desenho de Aldo Rossi.

Fig. 2.32 Desenho de Aldo Rossi.

Fig. 2.30 O espaço entre os dois blocos do edifício 
de Rossi.

Fig. 2.33 Alçado do edifício em Gallaratese.



O DOmíniO PúblicO Da arquitetura

187

Fig. 2.34 Vista das escadas no piso térreo.

Fig. 2.35 Vista das escadas no piso térreo.
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Fig. 2.36 Vista transversal ao pórtico no piso térreo.

Fig. 2.38 Pórtico no piso térreo do edifício em 
Gallaratese.

Fig. 2.37 Vista exterior do edifício em Gallaratese.
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Fig. 2.39 Vista de uma sala de estar no edifício de 
Rossi.

Fig. 2.40 A galeria elevada de acesso à habitação.
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Fig. 2.41 Desenho de Aldo Rossi.

Fig. 2.42 Monumenti urbani, 1976.

Fig. 2.43 Città industriale. Studio per il quartiere Gallaratese, 1970.
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Fig. 2.44 Estudo para o Complexo de Habitação Monte Amiata, 1972.

Fig. 2.45 Vista exterior do edifício em Gallaratese.
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Fig. 2.46 Crianças junto da entrada da escola de Fagnano Olona.

Fig. 2.47 Crianças no pátio da escola de Fagnano Olona.
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Fig. 2.48 A biblioteca da escola de Fagnano Olona.

Fig. 2.49 Estudos para o projeto.

Fig. 2.50 Estudos para o projeto.
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Fig. 2.51 Planta da escola.

Fig. 2.52 Alçados e secções da escola.
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Fig. 2.53 Planta de implantação.

Fig. 2.54 Esquema com os “elementos públicos”.
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Fig. 2.55 Vista no pátio da escola na direção do volume da biblioteca.

Fig. 2.56 Vista pela lateral do pátio da escola.

Fig. 2.57 Vista no pátio da escola na direção do pavilhão desportivo.
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Fig. 2.58 Vista nos espaços entre os volumes das 
salas de aula.

Fig. 2.59 Vista de um dos corredores das salas de aula.
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Fig. 2.60 Janela com caixilho cruciforme. Fig. 2.61 Janela com caixilho cruciforme.

Fig. 2.62 Janela com caixilho cruciforme. Fig. 2.63 Janela com caixilho cruciforme.
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Fig. 2.64 Fase intermédia de desenvolvimento do projeto com corredor único.

Fig. 2.65 Fase intermédia de desenvolvimento do 
projeto com corredor único.

Fig. 2.66 Perspetiva da escola.
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Fig. 2.67 Vista aproximada das escadas do pátio da escola.
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Fig. 2.68 As escadas e o relógio. Fig. 2.69 O relógio.

Fig. 2.70 Crianças numa sala de aula.
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Fig. 2.71 O interior da biblioteca e a cobertura em vidro.

Fig. 2.72 As formas excecionais do imaginário e da 
arquitetura de Rossi.

Fig. 2.73 O interior da biblioteca.
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Fig. 2.74 Subida ao Monte Carmelo.

Fig. 2.75 Desenho do projeto para a escola. Fig. 2.76 Desenho do projeto para o cemitério de 
Modena.
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Fig. 2.77 Planta de implantação com os limites do terreno.

Fig. 2.78 A mancha verde sob a escola.

Fig. 2.79 Vista exterior da escola de Fagnano Olona.
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Fig. 2.80 Inquietudine della simmetria [Inquietude da simetria].

Fig. 2.81 Os percursos pavimentados de acesso à 
escola.

Fig. 2.82 A cobertura das bicicletas e a chaminé de tijolo na entrada que não 
tem porta.
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Fig. 2.83 A chaminé de tijolo da escola de Fagnano Olona.

Fig. 2.84 A chaminé de tijolo da escola de Fagnano Olona.
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A cena de abertura do filme Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni tem 
lugar no espaço de domínio público do The Economist. Nesta primeira cena, 
marcada por uma espécie de qualidade do absurdo, um carro que transporta um 
grupo de mimos festivos e barulhentos entra na praça do The Economist e dá 
uma volta, antes de parar para deixar sair o grupo que corre de volta para a rua 
por entre gritos e celebrações. A contrastar com a incoerência da manifestação 
sonora dos mimos, o edifício dos Smithson aparece claro e honesto. Nas 
imagens de Antonioni, a transparência do edifício do banco é particularmente 
surpreendente, especialmente contrastante com a opacidade do edifício de 
escritórios e do edifício de habitação. É possível ver aqui como a expressão 
da fachada do edifício dos Smithson faz mais do que deixar transparecer a 
imagem oitocentista da rua de St. James, revelando não só a sua própria lógica 
estrutural e construtiva como, com isso, o esforço dos arquitetos em organizar, 
com arquitetura, as forças que ali estão em jogo, nas quais o aspeto público e o 
privado (quer na perspetiva económica da propriedade, quer do uso) ocupam 
uma posição central. No The Economist, expor o que se passa no interior do 
banco – ou a mediação entre privado e público – é uma forma de o projeto expor 
a sua própria relação com a cidade.

Na dualidade entre o partilhado e o pessoal parece existir potencial para ação. 
Quando a arquitetura é potencialmente um poderoso dispositivo de delimitação 
do público e do privado, a decisão sobre o que é deixado para cada lado da linha 
divisória é o reflexo da resolução destas duas forças. Tanto os Smithson como 
Aldo Rossi sabiam que fazer arquitetura é também desenhar limites, que o 
limite não pressupõe necessária ou exclusivamente um plano e que os limites 
na arquitetura e na cidade são também, muitas vezes, os limites entre privado e 
público. Sabiam, também, que a sociedade e o indivíduo, o coletivo e o privado, 
se encontram e se confundem na arquitetura e na cidade porque o limite pode ter 
muitas formas e qualidades. A fachada do edifício do banco do The Economist, 
por exemplo, não constitui um obstáculo que resguarda a confidencialidade 
da atividade bancária, mas, pelo contrário, é uma tela na qual vida pública e 
vida privada se encontram e se confundem. As lâminas estruturais do edifício 
em Gallaratese, por outro lado, são um elemento arquitetónico forçosamente 
ambíguo que estabelece um estado intermédio entre estar completamente 
exposto e estar completamente oculto.

*
Uma investigação deste tipo sobre o domínio público da arquitetura não poderia 
dar-se nunca por terminada. Aos Smithson e a Aldo Rossi poderiam seguir-
se outros arquitetos – não todos, mas apenas alguns –, outras arquiteturas e 
possivelmente diferentes abordagens. Sem generalizar, estas novas perspetivas 
poderiam iluminar outras tendências relativas a este tema e novas ligações 
entre diferentes autores. Para oferecer um ponto de arranque, e se a distância 
entre os Smithson e Aldo Rossi parecer ainda irremediável, introduza-se a 
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figura de Adolf Loos para conciliar, a nosso ver completando, as visões destes 
autores. Sabe-se, desde logo, que Rossi escreveu dois textos notáveis sobre 
Loos – um artigo na Casabella-Continuità e a introdução a uma monografia 
de Loos – e que os Smithson apenas fazem uma curta referência a Adolf Loos 
no seu livro Ordinariness and Light. No entanto, e se uma linha alternativa de 
desenvolvimento deste trabalho poderia consistir em escrutinar as afinidades 
entre os Smithson e Rossi, a figura de Loos pode desempenhar um papel 
importante.

Por um lado, e sem restringir ao tema do domínio público da arquitetura, há 
pelo menos um autor que confirma esta relação. No último capítulo do seu livro 
Précisions sur un état présent de l’architecture, Jacques Lucan encontra uma 
proximidade entre os Smithson, Aldo Rossi e Adolf Loos a partir do interesse 
que estes mantêm para algumas práticas de arquitetura contemporâneas, 
debruçando-se particularmente na qualidade da arquitetura descritível que 
Loos diz ser característica das maiores obras de arquitetura da história e que 
Lucan associa à Arquitetura para Museus de Rossi e à obra Without Rhetoric 
dos Smithson.1 Explorando esta via, seria certamente possível construir uma 
nova investigação sobre temas diferentes daqueles que aqui se apresentam. 
Contudo, parece ser possível que a posição de Loos sintetize, num certo sentido 
mais preciso, as posições dos Smithson e de Aldo Rossi relativamente ao tema 
de base desta investigação, o domínio público da arquitetura. Em 1927, Loos 
escrevia o seguinte:

O espírito moderno é um espírito social e um espírito antissocial é um 
espírito não moderno. Do mesmo modo, a alegria pela natureza não pode 
ser estimulada em cada um pela posse de um quintal. Não estamos em 

condições de dar a cada indivíduo um quintal, nem sequer uma árvore. 

Tal como as crianças devem ir à escola, o homem deve apreciar a 

natureza em liberdade. Deve ir a um parque coletivo, a uma escola de 

árvores coletiva. Por isso, a posse de um quintal individual é antissocial. 

Estas são opiniões que o público de hoje poderá não compreender 

completamente, mas que dentro de cinquenta ou sessenta anos serão 

tão banais que não serão sequer discutidas. Quem quiser evitar 

revoluções, como eu, quem seja evolucionista, deve pensar sempre: a 

posse de um quintal individual deve causar um efeito perturbador, e 

quem não conseguir acompanhar este ritmo é responsável por qualquer 
revolução ou guerra futura.2

1 Jacques Lucan, Précisions sur un état présent de l’architecture, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, 2016, p. 248-249.

2 El espíritu moderno es un espíritu social, y un espírito antisocial es un espírito inmoderno. De la misma manera, la 
alegría por la naturaleza no puede ser liberada en cada cual a través de posesión de un huerto. No estamos en 
condiciones de dar a cada individuo un huerto, ni tan sólo un árbol. Igual que los niños tienen que ir a la escuela, el 
hombre tiene que deleitarse con la naturaleza en libertad. Debe ir a un parque colectivo, a una escuela de árboles 
colectiva. Por ello, la posesión de un huerto individual es antisocial. Esto son opiniones que una audiencia de hoy 
no comprenderá completamente, pero que en cincuenta o sesenta años serán tan generales que no se hablará de 
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Para Loos, o parque coletivo é mais do que um elemento urbano, é uma figura 
que representa a opção pela vida comunitária em prol da individualização 
excessiva. Na sua perspetiva, o solo não deve ser propriedade do indivíduo, mas 
da comunidade,3 pelo menos no que diz respeito ao espaço para além daquele 
destinado às tarefas domésticas e à vida íntima. A defesa da vida coletiva torna-se 
ainda mais importante se considerarmos que vem de um arquiteto, como Adolf 
Loos, que considerava a privacidade e a proteção da intimidade como atributos 
primários do espaço doméstico e não deixa de ser significativo que a menção 
ao parque coletivo surja num texto dedicado aos novos modos de habitar. Para 
Loos, a habitação não se deve esgotar entre quatro paredes, devendo estender-
se até ao parque coletivo que é o espaço onde o homem moderno confronta a sua 
própria condição ao interagir com a vasta e heterogénea comunidade na qual se 
insere.

De modo a reforçar o seu argumento de que a vida em comum é de extrema 
importância, Loos compara-a ao papel da escola, que ensina o homem a crescer 
e a viver em comunidade. Na sua perspetiva, o regresso à vida em comunidade 
seria o modo como se daria a reestruturação social, seria como as pessoas 
aprenderiam sobre tolerância e vida em conjunto. Para além da defesa da vida 
comunitária, é tão importante o modo como o autor constrói essa mesma defesa. 
Ao empregar a figura do parque coletivo, um elemento urbano, está implícita uma 
crença na capacidade da arquitetura potenciar essa vida comunitária a partir do 
projeto. O exemplo do parque coletivo, em alternativa ao quintal individual, não 
é mais do que Loos a tentar explicar como a forma e o espaço podem alterar o 
modo como as pessoas interagem, isto é, em abstrato e de modo excessivamente 
simplificado, se deixassem de existir jardins privados as pessoas passariam as 
suas atividades para os jardins públicos. Não se tratava de escolher retirar o 
direito ao isolamento, à autonomia ou ao estar só. A questão era que ambos os 
valores – da seclusão e da partilha – deveriam poder ser contemplados.

Para além disto, quando Loos diz querer evitar a revolução parece estar 
ao mesmo tempo a responder ao dilema que Le Corbusier colocou em 1923, 
“Arquitetura ou Revolução”. Corbusier sabia que a resolução dos problemas da 
sociedade moderna se daria a partir da revolução social e política e a partir de 
mudanças nos modelos arquitetónicos e urbanos. “Arquitetura ou Revolução” 
era essencialmente sobre qual dos dois fenómenos poderia acontecer primeiro, 
se as ferramentas da arquitetura e do urbanismo teriam o poder de impulsionar 
uma reestruturação social ou se, por outro lado, seriam as reformas políticas 
e sociais a alterar o nosso meio físico. A resposta de Corbusier, “a revolução 

ellas. Quien quiera evitar revoluciones, como yo, quien sea evolucionista, debe pensar siempre: la posesión de un 
huerto individual tiene que causar un efecto perturbador, y quien no vaya al compás es responsable de toda futura 
revolución o guerra.

 Adolf Loos, “La Colonia Moderna” (1927) in Adolf Loos: Escritos II (1910/1932) (Adolf Opel e Josep Quetglas, ed.), 
Madrid, El Croquis, 1993, p. 233. 

3 El suelo no tiene que ser propiedad del individuo. (…) El suelo pertenece a la comunidad que forma cada colonia.
 Adolf Loos, “Reglas para la Colonia” (1920) in Adolf Loos: Escritos II (1910/1932), op. cit., p. 157.
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pode ser evitada”, encontra eco no discurso de Loos. Ao escolher evitar a 
revolução, Loos está implicitamente a sugerir que pode ser a arquitetura a tomar 
precedência. E diz, logo de seguida, que quem quiser evitar a revolução deve ser 
averso ao quintal individual, isto é, para acompanhar o espírito moderno – que é 
um espírito social – a arquitetura deve preferir o modelo dos parques coletivos.

Como Loos, também os Smithson e Rossi pensavam que o arquiteto deve servir 
a comunidade.4 A arquitetura otimista do pós-guerra, na qual se pode incluir 
a obra dos Smithson e de Aldo Rossi, demonstrava uma preocupação genuína 
com a sua função social. No entanto, arquitetura pública não é o mesmo que 
arquitetura social e, aliás, quando se trata de aproximar a arquitetura do seu 
desígnio social, o domínio público pode não ser o tema mais pertinente ou 
relevante. Acreditar que a integração do domínio público no projeto pode ser 
suficiente para resolver problemas sociais também não seria razoável, como é 
possível perceber atualmente pela grande maioria dos empreendimentos que 
mascaram a privatização do espaço comum e são vendidos e absolvidos porque 
oferecem novas praças ou requalificam espaço público – a este propósito, 
recupere-se a metáfora romana que os Smithson introduzem a propósito 
de Robin Hood Gardens e que estabelece que a intenção social deve ser 
acompanhada pela adequação do projeto, que é condição exclusiva da sua boa 
ação e, em último caso, sucesso (o que, em si, é também a combinação de um 
juízo objetivo e um juízo subjetivo). No entanto, resgatar uma discussão sobre 
aquilo que na arquitetura diz respeito a todos, quer isso se refira à intervenção 
mínima na paisagem ou à manifesta criação de espaços ou instalações de acesso 
livre, pode ser um passo para repensar a relação entre necessidades sociais e 
arquitetura.

*
Numa das cenas mais marcantes do filme de Antonioni, a personagem principal, 
um fotógrafo, vagueia num parque depois de ter abandonado, desiludido, o 
seu estúdio de fotografia. No parque, encontra um homem e uma mulher que 
aparentam estar envolvidos e fotografa-os clandestinamente, até que a mulher 
descobre o fotógrafo e corre até ele, exigindo as fotografias. No momento em que 
o fotógrafo se recusa a entregar o rolo fotográfico, a mulher diz: Isto é um espaço 
público. Toda a gente tem o direito a ser deixada em paz.5

Uma das principais questões do filme de Antonioni é a de a quem pertencem 
as fotografias. Pertencerão ao fotógrafo porque são consideradas obras de sua 
autoria? Ou, pelo contrário, pertencerão ao sujeito que é fotografado, detentor 
do direito sobre a sua própria imagem? A exposição que está implícita na vida 
pública tem destas contradições. Talvez por isso, nem todos os modos de vida 

4 El artista sólo debe servirse a sí mismo, el arquitecto a la comunidad.
 Adolf Loos, “Arquitectura” (1910) in Adolf Loos: Escritos II (1910/1932), op. cit., p. 32.
5 A fala original em inglês é: This is a public place. Everyone has the right to be left in peace.
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partilhada devam ser completamente públicos. Os casos mais extremos serão 
aqueles meios de partilha onde, para que um coletivo mantenha o domínio 
sobre as suas próprias interações, se torna necessário que pertençam mais 
intimamente a apenas alguns. Nestes casos, só assim sobrevivem.





Fig. 05 Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni.



Fig. 06 Blow-Up (1966) de Michelangelo Antonioni.
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