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Identidades e dinâmicas de reconfiguração urbana na Era Digital 
9ª Conferência da Rede Lusófona de Morfologia Urbana 
Lisboa, 16 de Julho 2021

 
 
 

Apresentação 
 

Assumindo a importância de se pensar sobre temas da morfologia urbana, propõe-se uma reflexão 
sobre o papel da forma urbana na construção e afirmação da identidade dos lugares em tempos de 
hipermobilidade e de mudança nos modos de produção, consumo e percepção do espaço construído, 
sob o tema geral “Identidades e Dinâmicas de Reconfiguração Urbana na Era Digital”.   

O estudo da forma urbana centrado nos elementos e nos tempos que a compõem, nas relações 
estabelecidas entre as suas partes constituintes e nos equilíbrios e desequilíbrios criados pelas 
actuais dinâmicas de reconfiguração urbana que a Era digital tem impulsionado permitirá compreender 
qual o seu papel na construção ou na perda da identidade da cidade contemporânea.  

Para a conferência são propostos quatro subtemas – ideologia e forma urbana; Equipamentos 
colectivos e forma urbana; O tempo e a forma urbana; Morfologias urbanas em espaços periféricos – 
que se consideram relevantes para aprofundar esta discussão. Permitem abordagens específicas na 
análise da forma urbana contemporânea e constituem-se, na verdade, como componentes 
fundamentais para a sua compreensão enquanto entidade em constante evolução. Espera-se que, no 
confronto das diversas abordagens sobre estas temáticas apresentadas e discutidas na edição 2020 
do PNUM, surjam novas perspectivas de análise e de intervenção que contenham respostas eficazes 
no contexto das dinâmicas de transformação do espaço urbano contemporâneo.  
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Caros colegas,  

 

Este Congresso PNUM 2021, sobre o tema “Identidades e Dinâmicas de reconfiguração Urbana 

na Era Digital”, organizado pelo Centro de Investigação em Território, Urbanismo e Arquitectura 
(CITUA) do Instituto Superior Técnico foi diversas vezes adiado pelas vicissitudes que todos 
conhecemos tendo sido, finalmente, possível em formato online. 

O texto que de seguida vos apresentamos corresponde ao meu discurso de abertura, que aqui fica 
como testemunho desse dia em que nos reunimos para, em circunstâncias únicas, dar seguimento a 
uma prática de reflexão e discussão de ideias, dentro de uma língua comum - ideias que refletem as 
inquietações, perplexidades e o deslumbramento de todos nós pelo conhecimento da cidade e da 
morfologia urbana. 

 

The long view 

Aos meus longos e idos anos de professor de história da cidade devo uma “visão longa”, the long 

view, quando se trata de avaliar a importância de contextos pontuais nas mutações do tecido físico da 
cidade. É essa long view culpada, pelas limitações que impõem e pelos impulsos que reprime, por um 
ceticismo pessoal perante previsões de alterações bruscas e ruturas contundentes na estrutura e na 
morfologia da cidade. 

O peso material da cidade impõe a sua resistência à mudança – estranho paradoxo que funda 
simultaneamente a sua condição poética e a sua condição distópica. 

 

Da tendência de continuidade da forma Urbana e da mutabilidade do Espaço Urbano 

É, pois, necessário sublinhar a separação entre a estrutura do território e da cidade construída, que 
se tende a perpetuar nas suas premissas, e o espaço público mais recetivo à mudança, à adaptação 
e à inovação. No entanto, vivemos tempos diferentes – a articulação das necessidades que a 
pandemia impôs com as possibilidades do mundo digital vem permitir inesperados milagres de 
desmaterialização e de comunicação à distância. A nossa presença hoje, aqui, é disso exemplo 
irrefutável.  

O trabalho à distância permitirá, finalmente uma distribuição mais equilibrada da população sobre o 
território? Existirão num curto espaço de tempo, áreas centrais de escritórios tornadas desérticas pelo 
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trabalho à distância? Permitirá o trabalho à distância uma pulverização das áreas residenciais tais 
como as conhecemos hoje e um acréscimo da qualidade de vida? Libertar-nos-emos, finalmente, da 
dependência do carro (e do carbono…) pela diminuição da necessidade das deslocações pendulares? 
Teremos possibilidades de reverter finalmente, de forma clara, o espaço urbano para os peões? Serão 
os bairros energeticamente sustentáveis as novas estrelas da cidade? Os novos edifícios terão todos 
áreas de coworking? Este nosso momento, aqui e agora é um momento de dúvida por excelência! 

Do ponto de vista da estrutura e da morfologia da cidade, estas transformações têm que ser pensadas 
com prudência: não é claro que tão profundas transformações no nosso quotidiano afetem 
consideravelmente uma morfologia urbana o mais das vezes estabilizada – a forma da cidade tende 
a permanecer perante as atribulações dos homens. E porque permanece fixa a memória, transforma-
se em Lugar. A permanência é a condição do Lugar. 

É expectável que os usos do edificado existente se alterem, que novos edifícios venham alterar os 
perfis das ruas, que novas linguagens de arquitetura nos tragam novas poéticas e enriqueçam o 
espaço urbano com novas relações e novas vivências, que novos espaços exteriores públicos venham 
enriquecer uma vida urbana o mais das vezes pobre - mas se o rosto da cidade se altera, ela manterá 
sob a aparência do cansaço a beleza ou a fealdade dos traços iniciais.  

 

Do contexto atual e das ambições futuras 

No estranho contexto que hoje vivemos a cruel presença da morte veio relembrar-nos as 
necessidades dos vivos.  

Ficaram expostas as consequências sobre a vida e a saúde de espaços congestionados e sem 
qualidade, ficaram expostas as consequências da ausência de espaços verdes de desafogo e de área 
populacionais sobrelotadas. Ficaram expostas as consequências sobre a vida e a saúde mental de 
espaços públicos deficitários de desenho que induzem á solidão e á morte. Quantos de nós, no nosso 
trabalho quotidiano já tinham alertado sobre estas questões?  

Um novo olhar sobre a sociedade e sobre a vida do quotidiano parece surgir desta catástrofe: mais 
justo, mais sustentável, mais igualitário, mais integrador, mais humano. O espaço público visto agora 
como bem escasso e precioso parece ganhar um protagonismo justo mas inesperado, no discurso de 
políticos e decisores. Os fatores de stress social entraram no dicionário das preocupações deste novo 
urbanismo – menos ruído, menos poluição - mais espaços de interação e integração social com 
polissemias narrativas capazes de integrar a diferença e a diversidade. Ou seja reescreve-se, e bem!, 
o ideal humanista que Marguerite Yourcenar descreve ao definir os ideais do imperador Adriano: 
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“Queria que as cidades fossem esplêndidas, arejadas, regadas por águas claras, povoadas por seres 
humanos cujo corpo não fosse deteriorado pelas marcas da miséria ou da servidão, nem pela vaidade 
de uma riqueza grosseira: que os escolares declamassem com voz justa lições que não fossem 
ineptas; (…) (…) que os ginásios fossem frequentados por jovens que não ignorassem jogos nem 
artes; que os pomares produzissem os mais belos frutos e os campos as mais abundantes colheitas”.  

Hoje como ontem, a história reescreve-se, a partir das ambições que nos orientam. Que os trabalhos 
que neste congresso serão apresentados possam ser já um passo numa outra história da cidade: 
mais justa, mais sustentável e mais humana! 

      

 

          Lisboa, 21 de Novembro de 2021 

 

 

                              António Salvador Ricardo da Costa 
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Da Ideologia ao Desígnio: seis visões para pensar a (forma da) cidade 
contemporânea, a partir do espaço público 

Rodrigo Coelho 
CEAU – Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

Rua do Gólgota 215, 4150-755 Porto PORTUGAL, telf +351 22 042 54 64 
rodrigo.coelho@arq.up.pt 

 
 
 
Palavras-chave 
cidade contemporânea; espaço público, ideologia urbana 

 

Introdução 

O conjunto dos contributos teóricos sobre o tema do “espaço público” na nossa área disciplinar, 
sobretudo a partir dos anos 90, é relativamente extenso, confundindo-se, não raras vezes, com as 
reflexões sobre o “urbano” e sobre a “cidade” no seu sentido mais lato.  
 
Por outro lado, a reflexão sobre o espaço público caracterizou-se, nas últimas décadas, pela 
sobreposição e cruzamento de linhas de investigação que têm a arquitectura, o desenho urbano, o 
território e a paisagem, as artes plásticas, a arte pública e as artes performativas como principais 
referentes de análise, admitindo simultaneamente, em muitos casos, o contributo de outras 
disciplinas. Este facto tem dado origem a uma “pulverização” e “relativização” do conceito, com a 
consequente diversificação das formas e do significado que atribuímos ao espaço público no nosso 
campo disciplinar.  Assim, se por um lado julgamos útil e necessário situar as ideias os conceitos de 
espaço público numa dimensão ideológica, porque é aquela que porventura nos permite detetar com 
mais clareza ideias de cidade, é por outro lado evidente que, do ponto de vista da intervenção na 
cidade, se torna necessário encontrar visões que sejam capazes de tornar estas mesmas 
intervenções na cidade operativas, consequentes e dotadas de propósitos. 
 
Em síntese este texto pretende por um lado (num primeiro momento) explicitar as diferentes 
ideologias ou diferentes paradigmas que, no nosso campo disciplinar, têm vindo a orientar a 
construção da cidade e a reflexão sobre o conceito de “espaço público”, e, por outro (num segundo 
momento) estabelecer uma leitura crítica que nos permita definir desígnios que nos façam acreditar 
na relevância da arquitetura e do desenho urbano como disciplinas  social e politicamente relevantes 
e decisiva na qualificação do espaço urbano e arquitetónico e na estruturação da cidade presente e 
futura.  
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Antecedentes: o “renascimento” do debate sobre o espaço público 

Se, no campo específico da arquitetura, o debate em torno do problema do “espaço público” como 
espaço projetado é recorrente desde a segunda metade do século XIX e início do século XX, apenas 
em meados do seculo XX, nas reflexões e discussões que têm lugar no CIAM VIII em Hoddesdon 
(Inglaterra) no ano de 1951, podemos, no entanto, identificar os primeiros sinais de problematização 
mais abrangente e operativa sobre a noção de espaço público. 
Num dos textos apresentados a este congresso, que tem como tema central o Coração da Cidade 
(“The Heart of the City”) Ernesto Nathan Rogers (1951/1981, 258) defendia que: (...) “o coração da 
cidade” é o “centro integral“ para uma sociedade de indivíduos que interagem na vida comunitária",  
cuja metodologia de aproximação em termos de projeto, independentemente do contexto urbano 
(cidades novas, monocêntricas ou policêntricas, grandes ou pequenas), deve ser permitir “(...) 
estabelecer uma harmonia fecunda entre indivíduo e comunidade.” A este debate, que se inicia, 
como referimos, nos anos 50, com a tomada de consciência da necessidade de recuperação e de 
incorporação no espaço (público) urbano dos valores cívicos, comunitários e patrimoniais, dentro 
das disciplinas que desenham a cidade, juntam-se nos anos 60. A esta aproximação mais teórica e 
política à noção de espaço público, que afirma a revalorização no contexto europeu dos valores da 
“democracia plena”, da cidadania e do “direito à cidade” - em parte impulsionados pelos 
acontecimentos de Maio de 68 - seguiu-se uma primeira vaga de reflexões protagonizada por 
autores (como Aldo Rossi, Robert e Léon Krier, ou Jan Ghel) que trouxeram para o debate disciplinar 
da arquitetura, a questão do espaço público. 
 
Se é um facto que estas reflexões registadas nas décadas de 50, 60 e 70 foram importantes, 
essencialmente no reconhecimento do valor social e político do espaço público (constituindo-se 
também como as primeiras tentativas de recentramento do espaço público na problemática do 
desenho urbano e do urbanismo) é nos anos 80 que se inicia, de facto, um debate mais sistemático 
sobre os diferentes conceitos, formas e estratégias de intervenção na cidade a partir do espaço 
público. Nesse contexto, é fundamental o conjunto de experiências que têm lugar em Barcelona, a 
partir dos primeiros anos da década de 80, pois é neste momento, que pela primeira vez os 
problemas do significado e da forma/desenho do espaço público, sob diferentes âmbitos e diferentes 
escalas, se colocam de forma mais consistente e articulada. Ou seja, em certo sentido, pode dizer-
se que é a partir das intervenções realizadas em Barcelona que se inicia, dentro da disciplina, o 
verdadeiro debate sobre a importância estratégica do (projeto do) espaço público na (re)construção 
da cidade contemporânea. Este facto ajuda certamente a explicar que o início da década de 80 se 
defina como a baliza temporal para a identificação dos primeiros e fundamentais contributos teóricos 
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que enquadram a questão do (projeto do) espaço público na cidade contemporânea, e que ainda 
hoje se mantém. 
 

Seis perspetivas sobre o significado, o papel e a forma do espaço público no contexto 

da cidade contemporânea 

De um conjunto alargado de posições teóricas que se podem identificar sobre o estudo do espaço 
público nas últimas quatro décadas, sistematizámos seis dimensões ou acepções que julgamos 
expressarem mais claramente as principais abordagens teóricas ao problema do projecto do espaço 
público no nosso campo disciplinar. Ainda que algumas das dimensões propostas sejam 
complementares entre si, procederemos a uma diferenciação, sobretudo metodológica, que nos 
permita explicitar com mais clareza os conceitos e argumentos que cada uma expressa e defende.  
 
A ordem pela qual estão ordenadas as diferentes dimensões não deixa, no entanto, e desde logo, 
de transparecer uma polarização existente entre o que designámos por acepções mais “canónicas” 
e outras mais “heterodoxas”, quanto ao entendimento do significado e do papel que o espaço público 
pode assumir no contexto da cidade actual (expressando estas últimas, como veremos, uma 
“dilatação” da própria noção espaço público para um âmbito menos confinado às disciplinas da 
arquitetura e do urbanismo). 
 
Nesta “polarização ideológica” que se observa na abordagem à questão do espaço público, estão 
naturalmente subjacentes paradigmas e entendimentos claramente distintos, quanto ao valor do 
projecto e quanto à possibilidade da arquitectura e do urbanismo se constituírem (ainda) como um 
factor de controlo do significado e da forma física da cidade e dos seus espaços públicos.  
 

A dimensão morfológica: a cidade construída a partir do espaço público 

Para Oriol Bohigas (2004, 127), a forma da cidade deve ser uma consequência directa da forma do 
seu espaço público, que, por essa razão, terá de ser “facilmente e imediatamente compreendido” 
para ser “adequadamente utilizado”1. Ao espaço público exige-se, pois, segundo Bohigas, 
legibilidade, coerência, significação: “(...) o factor mais importante para compreender um espaço é 
precisamente a sua definição física (Bohigas, 2004, 22).  
Este posicionamento leva naturalmente Bohigas a defender que a cidade se deve projectar a partir 

 
1 “O texto urbano é útil se é legível e interpretável (...)”, afirma Bohigas, para quem o espaço público ganha assim “(...) o 
valor descritivo da própria forma urbana, tornando-se num elemento ou instrumento que confere legibilidade, identidade 
aos itinerários da cidade”. Oriol Bohigas, Contra la incontinencia urbana: reconsideración moral de la arquitectura y 
la ciudad, Barcelona: Electa (Diputació de Barcelona; Xarxa de Municipis), 2004, p. 127. 
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do espaço público, ou seja, a partir do “vazio” e não da “massa autónoma dos edifícios”, pelo que, 
em seu entender, deve dar-se continuidade à “tradição histórica”, que de diferentes formas, criando-
a ex novo ou alterando-as segundo novos parâmetros, soube sempre dar prioridade à estrutura e à 
legibilidade da forma urbana (Bohigas 2004, 22).   
Desta afirmação resulta naturalmente difícil, para Oriol Bohigas, estabelecer “âmbitos urbanos” que 
não considerem a formalização da praça, da rua, do jardim, do quarteirão e do monumento, já que 
na sua opinião estes elementos urbanos não prescindem do que este autor considera serem as leis 
“sintáticas permanentes”. (Figura 1) 
 

A dimensão estratégica: o espaço público como suporte 

Paralelamente, ou complementarmente ao entendimento do espaço público como espaço projetado, 
morfologicamente definido e estruturador da forma urbana (defendida por O. Bohigas), outros 
autores (como Bernardo Secchi, Vittorio Gregotti ou Nuno Portas - que em comum têm uma 
formação e uma prática na área do urbanismo e do desenho urbano) expressam uma interpretação 
mais “realista”, “pragmática” ou “aberta”, relativamente às formas, ao papel estratégico e às “técnicas 
de projecto” do espaço público no contexto da cidade atual.  
 
Este entendimento traduz-se, no essencial, na “superação” da noção de “espaço público” 
exclusivamente definido pela morfologia de um edificado compacto e contínuo (referido a escalas 
pequenas ou médias), contrapondo a sua valorização enquanto espaço aberto capaz de se constituir 
como elemento estruturador da cidade alargada, associando assim o espaço público ao que se 
vulgarizou designar por desenho do chão (ou progetto di suolo, seguindo a denominação proposta 
por Bernardo Secchi, justamente num texto com o mesmo nome, publicado em 1986 na revista 
Casabella nº 520 – aliás um textos-chave da década de 80 sobre este tema).  
 
O contributo fundamental de Bernardo Secchi, para o estudo que nos ocupa, reside, portanto, no 
seu entendimento (Secchi, 2000, 160) de que o projeto da cidade contemporânea, designadamente 
na sua dimensão metropolitana, esteja prioritariamente ligado ao projeto de chão que, atravessando 
e ligando as diferentes partes da cidade, pode garantir a “(...) construção de um horizonte de sentido 
para uma cidade inevitavelmente dispersa, fragmentada e heterogénea (...)”. (Figura 2) 
 

A dimensão colectiva: o espaço público como “espaço intermédio” 

Num artigo publicado originalmente no Jornal La Vanguardia em 1992 (ano das Olimpíadas 
realizadas em Barcelona), Manuel de Solà-Morales defende que o entendimento genérico 
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relativamente ao espaço público está ainda muito centrado numa visão em que prevalece uma 
distinção clara e a valorização do domínio público relativamente ao privado.  
 
Se para Manuel de Solà-Morales (1992) esta visão tem vantagens óbvias, ligadas ao “(...) 
enriquecimento da cidade com passeios, parques, praças, cinturões, estádios, museus, etc.” 
(referindo-se aqui concretamente às experiências de renovação urbana desenvolvidas em 
Barcelona), ela tem vindo a revelar, igualmente, uma “perigosa contrapartida” que pode conduzir a 
uma espécie de hipertrofia do próprio espaço público, originando um “(...) descolamento ou perda 
de um tom comum ou de banalidade (...)”. 
 
Este entendimento leva Manuel de Solà-Morales a defender (1992) que a importância do espaço 
público “(...) não está seguramente, em ser mais ou menos extenso, quantitativamente dominante 
ou protagonista simbólico, mas também em conseguir relacionar entre si os espaços privados, 
fazendo deles património colectivo: dar carácter urbano, público, aos edifícios e lugares que sem 
ele seriam só privados, urbanizar o privado é o conceito: quer dizer, absorvê-lo na esfera do público”.  
 
Será assim, a partir da integração do privado na esfera pública e na desmaterialização dos limites 
entre o “público” e o “privado”, que Manuel de Solà-Morales valoriza a noção de espaço público, 
ligada portanto aos espaços coletivos que, na sua perspetiva, constituem não apenas a síntese e a 
riqueza de uma cidade2, como são também, seguramente, a estrutura principal da cidade 
futura3.(Figura 3) 
 

A dimensão “irrepresentável”: o espaço público como espaço “complexo” e “precário” 

O entendimento de Ignasi de Solà-Morales, no que diz respeito à conformação e significado do 
espaço público na cidade contemporânea, estabelece, decididamente, uma ruptura clara 

 
2 “(...) O espaço coletivo é muito mais e muito menos que o espaço público, se limitarmos este último à questão da 
propriedade administrativa. A riqueza civil, arquitetónica, urbanística e morfológica de uma cidade é a dos seus espaços 
coletivos, a de todos os lugares onde se desenrola, se representa e se recorda a vida quotidiana. E estes são talvez, cada 
vez mais, os espaços que não são públicos nem privados, mas os dois simultaneamente. Espaços públicos absorvidos 
por usos particulares e espaços privados que assumem funções coletivas”. Este entendimento implica consequentemente, 
para Solà-Morales, (...) a negação da visão clássica dos espaços cívicos modélicos, como expressão de valores 
consensuados de uma sociedade coerente (...)” e portanto da “(...) condição do público enquanto forma excelente do social 
(...)”, já que para Manuel de Solà-Morales a cidade é precisamente o lugar onde o privado pode ser (e é muitas vezes) o 
social - tanto ou mais do que o público. A “boa cidade”, acrescenta Solà-Morales, é aquela que consegue “dar valor público 
ao privado”. Jornal La vanguardia, 12 Maio 1992. 
3 Esta revisão do conceito de espaço público ganha ainda mais relevância, assinala Manuel de Solà-Morales, se tomarmos 
as periferias das nossas cidades como contexto específico, já que, na sua perspetiva, só uma abordagem ao conceito de 
espaço público a partir do espaço coletivo, permitirá e suscitará uma reflexão operativa sobre a cidade e o urbano nestes 
sectores. Idem, ibidem. 
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relativamente às posições mais “canónicas” que atrás mencionámos. Próximo das interpretações 
pós-estruturalistas de Gilles Deleuze, Gianni Vattimo, para Ignasi de Solà-Morales a noção do 
espaço público é fundamentalmente incompatível com o que este autor considera ser o conceito 
estático e sagrado de lugar (público) presente na cidade pré-industrial.  
 
O espaço público na cidade contemporânea é para este autor, pelo contrário, o resultado (ou 
expressão) de um conjunto de fluxos, da mobilidade e da diversidade que a metrópole gera, e que 
deve por isso ser entendido segundo uma perspectiva dinâmica e em constante mutação4. Em “Arte 
Civica contro Città Funcionale (di nuovo): Problematiche attuali dello Spazio Pubblico”, publicado na 
revista Lotus nº 39 em 1983, Ignasi de Solà-Morales defende que, a partir do século XIX, a resposta 
ao problema do espaço público passa a ser de outra natureza, identificando, neste período, o ponto 
de transição entre o que considera ser a velha e a nova ordem.  
 
A questão do “espaço público” é de novo retomada, ainda que indirectamente, num texto posterior 
(“Mnemosi o retorica: la crisi della representazione nella città e nell´architettura moderne”) onde, ao 
tratar do problema da (crise de) representação na cidade contemporânea, Ignasi de Solà-Morales 
reforça a existência de “nova matriz conceptual”, no que diz respeito à natureza dos fenómenos 
urbanos em geral e do espaço público em particular5. Para Ignasi de Solà-Morales (1988, 174) o 
problema da representação na cidade contemporânea, que a seu ver é indissociável da questão do 
espaço público, deve refundar-se enquanto construção ex-nuovo (abandonando assim o ideal da 
re-presentação6), à imagem do que sucedeu no campo da arte contemporânea quando passou a 
utilizar uma linguagem formal aberta.  
A partir dos autores que seleccionámos, balizados por Oriol Bohigas de um lado e por Ignasi de 
Solà-Morales do outro, chegámos assim ao ponto em que se estabelecem fronteiras claras entre o 
que designámos como posições canónicas ou mais “convencionais” e as posições heterodoxas na 

 
4 Será importante notar que as reflexões de Ignasi de Solà-Morales sobre a problemática do espaço público se referem 
quase sempre à escala metropolitana e à grande cidade.  
5 Esta “crise na representação”, identificada por Ignasi de Solà-Morales, tem mais uma vez como momento crucial o eclodir 
da cidade moderna, momento em que, a seu ver, desaparece a “estabilidade cíclica” dos processos urbanos do 
passado”(...) que tem na circulação a sua razão de ser, não sendo mais um lugar onde uma comunidade estável se 
implanta e estabelece um ritual de acções reiteradas”. Ignasi de Solà-Morales, “Mnemosi o retorica: La crisi della 
rappresentazione nella città e nell´architettura moderna” in Le Città nel Mondo e Il Futuro delle Metropoli (XVII Triennale di 
Milano). Milano: Electa, 1988, p. 174. 
6 Solà-Morales refere-se à cultura clássica que representou a cidade mediante a assemblagem orgânica dos objectos e 
dos espaços arquitectónicos: “Os três espaços fundamentais da representação urbana clássica eram a porta, a rua, a 
praça. Estas eram tomadas em qualquer circunstância, como a referência, construída a partir da relação perspéctica entre 
um objecto arquitectónico e o espaço, onde este objecto encontrava o cenário adequado para se apresentar à vista”. in 
Le Città nel Mondo e Il Futuro delle Metropoli (XVII Triennale di Milano). Milano: Electa, 1988, p. 174. 
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abordagem ao significado actual do espaço público na cidade contemporânea e que balizam, se 
quisermos, culturas urbanas e posicionamentos filosóficos claramente dissonantes.  
 
As abordagens teóricas que seguidamente trataremos, resultam por isso, como veremos, de 
interpretações que de certo modo questionam a legitimidade das disciplinas do desenho na 
configuração do espaço público nos termos em que foi proposta por Bohigas, ou Secchi. 

 

A dimensão “residual” e “funcionalista”: o “espaço público” como espaço “neutro” 

Para Rem Koolhaas, a questão do “espaço público” parece estar essencialmente na incapacidade 
da arquitectura como disciplina e do arquitecto enquanto um actor (que, a seu ver, actua muitas 
vezes como uma “força de bloqueio”) serem incapazes de ler e interpretar os sinais de mudança e 
os novos fenómenos que neste momento ocorrem na cidade, e que para este autor inequivocamente 
alteraram profundamente a noção e a natureza do “espaço público”, transformando-o num espaço 
residual. (Figura 4) 
 
É em “Generic City” que, de forma mais “radical”, Rem Koolhaas (1995, 1252-1255) nos mostra as 
suas ideias relativamente ao sentido residual que atribui ao espaço público, onde enumera e 
caracteriza os elementos que constituem o “espaço público” na sua cidade (genérica), e a forma 
como o projecto deve operar nesse quadro:  
 
 “A cidade genérica é a post-cidade que se prepara sobre o sítio da ex cidade (…) A cidade genérica 
é sustentada em conjunto, não por um domínio público hiper-exigente - progressivamente humilhado 
-mas por uma sequência surpreendentemente longa, na qual o fórum romano está para a ágora 
como o shopping-mall está para a estrada principal - mas pela residualidade”.  
 
Relativamente à forma como a cidade genérica propõe a relação dos seus habitantes com o espaço 
urbano e especificamente com a rua, as palavras de Koolhaas (1995, 1252-1255) não deixam 
igualmente dúvidas quanto à ausência de sentido que atribui ao espaço público:  

  
• A rua está morta. Esta descoberta coincidiu com as tentativas 
frenéticas de a ressuscitar. Obras de arte pública por todo lado, como 
se duas mortes somadas fizessem uma vida. (...) 
 
• As ruas destinam-se exclusivamente para os carros. As pessoas 
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(peões) são conduzidas por percursos (como num theme-park) sobre 
passadeiras que as levantam do solo, e depois as sujeitam a um 
catálogo de condições extremas (vento, calor, inclinação, frio, interno, 
externo, odores, fumos) numa sequência que é uma caricatura grotesca 
da vida na cidade histórica. (...) 
 
• A cidade genérica representa em definitivo a morte da planificação 
urbanística… não porque não seja projectada…mas a descoberta mais 
perigosa e exaltante é que a planificação não faz diferença alguma (…). 

 
Esta transcrição de alguns excertos retirados de “Generic City” (da “secção” dedicada ao 
“Urbanismo”) coloca-nos perante um “entendimento” claramente ideológico onde, de facto, a noção 
de “espaço público” se “eclipsa” e se transforma num conceito negativo, apresentando-se como um 
resíduo, opondo-se por isso claramente às ideias de espaço público e (por consequência) às ideias 
de cidade defendidas por Oriol Bohigas, ou mesmo Bernardo Secchi.  
 

A dimensão expandida: o espaço público como espaço “híbrido” e “experimental” 

Mais do que as “declarações provocadoras” de Koolhaas, a nosso ver, a questão relevante está na 
influência que este texto (Generic City) e outros posteriores de Rem Koolhaas tiveram na legitimação 
e encorajamento de interpretações e redefinições do conceito de espaço público que, entretanto, se 
foram afirmando, e que partilham igualmente um posicionamento de ruptura com o conceito mais 
“canónico” de espaço público defendido pelos autores tratados inicialmente. 
 
Referimo-nos a linhas de investigação, de projecto e de intervenção na cidade, que actualmente 
abarcam um amplo espectro de experiências que associam o “espaço público” a um espaço híbrido, 
especulativo ou abstracto. O “espaço público” transforma-se nestas abordagens num conceito 
“abrangente” e “indeterminado”, onde cabem, ou podem caber, toda uma série de intervenções (arte 
pública, instalações, performances, propostas arquitectónicas efémeras, precárias, subversivas, 
etc.) que decorrem de uma cultura urbana e arquitectónica que assenta as suas bases sobre o 
problema do “público”, numa perspectiva transdisciplinar e heterodoxa.  
 
Para este conjunto de autores, a questão do espaço público parece não constituir em si um problema 
de natureza morfológica, de estrutura ou de traçado, nos moldes em que o desenho urbano o 
concebe. O espaço público é fundamentalmente entendido como parte integrante de uma realidade 
expandida e abstracta, que toma a cidade, o território e a arquitectura como um campo de trabalho 
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“experimental e crítico”, cuja condição potencialmente conflituosa, fragmentada, múltipla e difusa lhe 
concede, como afirma Manuel Gausa (2005), um “desenho” em “(...) geometrias e perfis mais 
abertos e flexíveis”. 
 
Esta abordagem de Manuel Gausa à questão do “espaço público”, dificilmente traduzível em termos 
espaciais, constitui sem dúvida outro dos extremos que enquadra hoje a noção (e as suas formas) 
no interior da nossa disciplina. O posicionamento de Gausa perante os fenómenos urbanos actuais, 
e particularmente perante o “espaço público”, assenta, portanto, na linha do defendido por Ignasi de 
Solà-Morales, no pressuposto de que uma concepção absoluta das questões urbanas, e das 
categorias (ou tipos espaciais) como essências fixas e eternas, não permite abordar a actual 
condição urbana heterogénea e complexa, feita de ordens múltiplas, modelos e definições em 
interacção mútua e constante.  
 

Da ideologia ao desígnio: Uma perspectiva crítica sobre as diferentes perspetivas para 

pensar o espaço público na cidade contemporânea 

É certo que as abordagens realizadas à questão do espaço público por parte de autores como 
Manuel Gausa ou Koolhaas nos reenviam para interpretações vagas e cativantes, cujo impacto na 
cultura urbana e arquitectónica actual ganha amplitude sobretudo pelos meios gráficos e pelo 
conteúdo aparentemente original com que nos são apresentados.  
 
Por outro lado, entendemos que estas abordagens, incluindo a de Rem Koolhaas, ao apresentarem-
nos a cidade e os seus espaços públicos como especulações teórico-formais, em muitos casos 
apenas replicam de forma literal um discurso teórico veiculado pelas ciências sociais e humanas 
que, de um modo geral, nos anuncia a cidade e os seus espaços públicos hoje como realidades 
fragmentadas, autónomas e precárias, sobre a qual, a arquitectura enquanto disciplina prática 
(orientada por critérios formais e espaciais), já não consegue atuar.  
 
Deste modo, tendem a desvalorizar-se os problemas disciplinares mais concretos (valorizando 
problemas que não têm uma tradução directa nem uniforme na maioria das cidades europeias) e os 
instrumentos e métodos de projecto que ainda consideramos vitais para uma materialização 
consistente do espaço público. 
 
Esta apreciação crítica não nos impede de reconhecer a pertinência de argumentos de autores, tal 
como Iñaki Ábalos (2005, 87), quando este defende a revisão da noção espaço público (ou usando 
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as suas palavras, a “re-descrição do público”) deve decorrer igualmente de um entendimento 
“expandido” e “híbrido”, onde o natural e o artificial - paisagem e arquitetura - se fundem, 
expressando a (nova) condição monumental contemporânea7. Esta nova condição implica, 
necessariamente, para este autor, uma redefinição dos limites da prática disciplinar bem como das 
metodologias e técnicas de projecto, sobre as quais assentou a construção do espaço público da 
“cidade moderna”.  
 
Esta questão cruza-se com a consideração da “cidade como paisagem” defendida por Ignasi de 
Solà-Morales (2003), argumento que aceitamos com algumas reservas. Se estamos de acordo e 
julgamos pertinente o paralelismo que Ignasi de Solà-Morales estabelece com a atual condição 
urbana (que se expressa na forma mais individualizada, subjectiva e descontínua com que 
percepcionamos a cidade) e compreendemos a necessidade de, à imagem da tradição paisagística, 
também pensarmos e experimentarmos a cidade a partir de um “(...) exercício estético que consiste 
em olhar desde fora” (Solà-Morales, 2003,154), não concordamos que essa visão tenha de implicar 
a perda de referências espaciais e a perda de um sentido articulador e estruturador na construção 
da cidade actual.  
 
Compreendemos os argumentos de Ignasi de Solà-Morales quando sustenta que as grandes 
metrópoles difusas, sem limites, já não são compreensíveis a partir de uma visão que encontra nos 
traçados uma ordem mais global, capaz de suportar uma inteligibilidade estável (à imagem do que 
sucedia na cidade até meados do século XX); já não estamos de acordo com este autor quando 
defende que a condição urbana mais instável presente nas grandes cidades - em permanente 
crescimento e renovação, de mutação e obsolescência, que as convertem, segundo Solà-Morales 
(2003,157), no seu verdadeiro modo de exposição - constitua uma característica comum e 
generalizável à maioria das cidades. 
 
As restantes abordagens, que se encontram personificadas nas figuras de Bernardo Secchi, Oriol 
Bohigas e Manuel de Solà-Morales, associamos a um entendimento globalmente mais consistente, 
consequente e operativo relativamente ao papel e significado do espaço público no contexto da 

 
7 Segundo Iñaki Ábalos, se considerarmos a dissolução ou progressiva “invisibilidade da forma e do autor” aos enunciados 
que reclamam uma “técnica híbrida e estética mestiça”, talvez possamos atingir os “parâmetros mais consistentes” que 
nos permitam falar de uma “condição monumental contemporânea”, ou seja: ”(...) dotar de expressão os valores de 
colectivos emergentes da sociedade contemporânea. Esta condição monumental quase invisível, híbrida e mestiça, carece 
das condições das conotações retóricas negativas que se aderiram ao termo ´monumento` na modernidade, ligando o 
paisagismo com o primeiro e grande objectivo da arquitectura, a celebração do público: o monumento (...)”. Iñaki Ábalos, 
Atlas pintoresco. Vol. 1: el observatorio, Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 83. 
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cidade atual, na medida em que reconhecem ao espaço público um desígnio e um papel urbanístico 
que o torna (potencialmente) decisivo nos processos de (re)construção da cidade contemporânea. 
E, talvez mais importante, são abordagens que nos permitem afrontar o espaço público numa 
perspetiva de continuidade com a história da cidade e da arquitetura.  
 
A este nível julgamos fundamental o contributo de Bernardo Secchi. A leitura realista, culta e 
abrangente da cidade actual, que este autor nos propõe, aponta-nos pistas importantes que 
atribuem ao espaço público, tal como no passado, um papel igualmente relevante no contexto do 
projecto urbano, sobretudo como um espaço de articulação e resignificação em contextos urbanos 
mais dilatados e morfologicamente menos definidos, constituídos por materiais e partes muito 
diferentes entre si. 
 
Deste ponto de vista, o entendimento de Secchi diverge dos argumentos apresentados por Oriol 
Bohigas, quando este autor (e outros como Bernard Huet) assume como premissa que o espaço 
público não pode ser destacado do plano morfológico e formal (que o edificado lhe confere) e que 
este se deve plasmar em tipos e morfologias urbanas precisas e identificáveis (como a rua, a praça 
e o jardim). 
 
Estando de acordo com o diagnóstico crítico formulado por Bohigas, julgamos, contudo, que face à 
fragmentação, especialização e aumento da escala do urbano, a proposta de revalorização da 
cidade a partir de um espaço público, reconhecível e estruturador nos termos por ele propostos, 
encontra alguns obstáculos.  
 
Estas limitações prendem-se com a intransigência que Bohigas parece demonstrar na defesa de 
referentes de escala e tipologias de espaço público e até de um léxico que, em alguns contextos, 
julgamos poderem constituir uma limitação na resposta a novos temas e problemas que a cidade 
coloca (designadamente em contextos de escala mais territorial).  
 
Já a abordagem de Manuel de Solà-Morales à problemática da construção do espaço público da 
“nova cidade” mostra-se mais flexível quanto às possibilidades de adequação dos “princípios” e das 
“técnicas do urbanismo” tradicional face às condições menos definidas ou menos determinadas da 
cidade dita periférica. 
 
Tal como para Bernardo Secchi, para Manuel de Solà-Morales, na cidade contemporânea, o sentido 
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estruturador e o protagonismo cabem aos espaçamentos, que nesta medida constituem a “(...) 
alternativa periférica à continuidade unificadora da cidade tradicional compacta” (Solà-Morales, 
2008, 173), reconhecendo, por outro lado, a “importância urbanística dos espaços e equipamentos 
de uso coletivo” na construção da dimensão cívica e social da cidade contemporânea. 
 
Embora estejamos de acordo com as posições teóricas que reconhecem um papel catalítico e 
referencial aos equipamentos de uso coletivo (quer do ponto de vista urbanístico, quer enquanto 
espaço comum de uso dos cidadãos), julgamos que esta via pode ser insuficiente se não for capaz 
de propor, em simultâneo, relações com os sistemas de espaço público - exteriores e abertos - no 
sentido de reforçar a sua estrutura, hierarquia e sentido urbano e de conferir simultaneamente 
visibilidade política às relações humanas.  
 

Carlos Martì: da ideologia do espaço público ao desígnio de continuar a fazer cidade e 

construir lugares públicos 

A importância da assunção e do reconhecimento de desígnios ou de papeis urbanísticos claros para 
o espaço público, capaz de o tornar decisivo nos processos de (re)construção da cidade 
contemporânea, expressos por Secchi, Bohigas e M. de Solà-Morales, é igualmente reconhecido 
por Carlos Martí, como uma forma de ultrapassar os bloqueios gerados por entendimentos 
demasiado dogmáticos relativamente ao conceito de espaço público. 
 
De forma certeira Carlos Martí alerta-nos para alguns equívocos, falsas questões ou generalizações 
que distorcem ou inviabilizam a compreensão do espaço público no contexto urbano atual, não 
deixando de questionar a ideia generalizada de que na cidade contemporânea a complexidade não 
pode ser inteligível e que uma visão de conjunto e de ordem não são compatíveis com a 
heterogeneidade e com a multiplicidade que a caracterizam. 
 
Embora Martí reconheça na “atrofia dos lugares públicos”, uma das características distintivas da 
cidade contemporânea, “não aceita” a (suposta) incapacidade da cidade atual em fazer prevalecer 
a sua “dimensão pública”, que este autor sustenta estar intimamente ligada à raiz etimológica de 
qualquer “facto urbano”. Este posicionamento leva-o a sublinhar a necessidade de reenquadramento 
do problema dos lugares públicos a partir de outra perspetiva, no sentido de atualizar ou 
compatibilizar o “(...) sentido do público com os usos, ritos e as formas urbanas atuais” (1999, 52).  
 
Assim, para este autor, a discussão sobre o “espaço público” só tem sentido se colocada sob a 
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perspetiva do lugar público (e não, como refere, do simples “espaço aberto ou terrain vague”); 
enquanto Arquitetura da Cidade, onde possam estar representados os valores coletivos, visto ser 
esta, na sua perspectiva, a missão que a cidade lhe encomenda.  O Lugar Público, acrescenta Martí 
(1999, 52), deve por este motivo continuar a ser entendido “(...) como uma sobreposição 
inextrincável de espaços abertos e fechados, de praças e edifícios, de natureza e arquitetura”. Por 
este motivo, na consideração dos lugares públicos e dos sistemas de espaço público, os conceitos 
de “organismo” e de “equilíbrio” são também vitais e decorrem essencialmente da noção de 
“continuidade”, que, para este autor, constitui o garante da articulação e coordenação do “conjunto”. 
Martí reivindica igualmente para a geografia (1999, 56) um papel decisivo na conformação dos 
lugares públicos já que, para este autor, é a vocação do sítio enquanto lugar geográfico (que, como 
refere, “o homem pode desentranhar e descobrir, mas nunca inventar”) que pode ou não determinar 
a sua condição de lugar público (Figura 5): 
 

Na geografia residem, com frequência, as razões de fundo que explicam o 

sentido primordial da fundação da cidade. Pode dizer-se que os elementos 

geográficos constituem a raiz etimológica dos factos urbanos (…) todos eles 
são espaços propícios para mostrar o papel catalisador que a geografia joga 

no processo de construção dos lugares públicos.  

 
Por outro lado, ao posicionar a questão do espaço público numa perspetiva eminentemente 
arquitetónica, espacial e coletiva - a do lugar público - não deixando de exprimir simultaneamente a 
sua dimensão urbana e estruturadora - expressa na atualização que propõe do conceito de sistema 
- Martí “alerta-nos” para a necessária visão transcalar, ordenadora e articuladora dos diferentes 
materiais que informam a condição (contemporânea) do projeto do espaço público.   
 
Em síntese, Carlos Martì, adverte-nos da importância dos princípios e dos “temas de sempre” para 
compreender e afrontar os novos problemas que a cidade levanta ao espaço público, que na sua 
opinião serão aqueles que poderão permitir (re)colocar o papel e importância do espaço público 
numa dimensão cultural, histórica e disciplinar, que também julgamos ser fundamental para entender 
o presente e o futuro da cidade. Talvez seja esta a lição mais importante de Martì. 
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Figura 1. Lille 
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Figura 2. Polis Cacém, Ribeira das Jardas,Risco/ NPK, 2010 

 
 

 
Figura 3. Rolex Center, SANAA, Lausanne, 2010 
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Figura 4. Eurallie, Rem Koolhaas (OMA), 1994 

 
 

 
 

Figura 5. Peine de los Vientos. Eduardo Chillida, Peña Ganchegui, 1977 
 


