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Cidades ideais, ideais de cidade, 
cidades reais 

Resumo 

JOS(~ A. RIO FEHNANDES 
JOSt FHANC!SCO !VlE!RINIIOS 

Nc.stc contributo apresentam-se em di{dogo duas possibilidades 

de leitura da cidack, que os autores quiseram manter distintas para 

suhlinh;!r convergências c divcrgênci:ts_ Uma veicula uma perspectiva 
da cidade c do urbanismo mais valorizadora da dimensão espacial da 

urbanidade, a outra realça a intcrvcnçâo crítica na rcnovaçfto cívica 
da cidade. Ambas colocam a rdlexào sobre a cidade na diacronia 
das transfonmtc_:ôe;:.; que a moldam e na sincronia cm que os cidad~tos 

vêem c vivem a urbanidade. Num diálogo (e contraponto, ainda que 

rico ele proximidades) rcss:cdtam do texto assim construído, as leituras, 

cxpcril'ncias pessoais c formaçôcs académicas distintas, as quais con

tribuem para atitudes difcn.:nci::!das c animam um debate que se apre

senta como uma base possível (necessariamente fragmentada c par

ci:d) de um:\ reflexão sobre a utopia da cidade c a permanente busca 

da cidade ideal c o seu distanciamento ou aproximaç~10 ~~ cidade 

real, :1 qual é (inevitavelmente) percebida de forma dife-renciada, de 

acordo com a condição de quem :1 observa. estuda c sobre ela actua, 

scj:1 porque nela vive ou :1penas a visita, ou mesmo porque varia a 

sua n:lac;úl com eb cm diferentes ocasiôcs (da vida, do ano. do dia, 
do momento) 
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A Filosrdia e a C:íd(/{le 

Comecemos por um truí.smo: a cidade nJo existe, ou existe 
apenas quando em oposiçJ.o a algo, face ao campo, por exem
plo, ou como modelo do que gostaríamos que as cidades fos
sem no seu conjunto. Existem apenas cidades, numa plural 
diversicbde, porque cada cidade é única. Mais, cada cidade é 
diversa de si mesm~1 a cada momento e ao longo do tempo, 
porque está em constante mudança, como um organismo com
plexo e é sempre diversa para cada um dos que a habitam ou 
a visüam. Ainda assim. terá de admitir-se que as cidades par
tilham certas caranerísticas, mesmo que seja difícil dizer quais 
delas adquirem univer.salidacle histórica e geográfica, tal é essa 
diversidade. Seja como for, é sobre algumas dessas caracterís
ticas que ~1qui se reflecte, a pensar em a cidade imaginada e 
nas diversas ciclacles reais e nas deambulações que entre elas 
podemos tr;Iç;lr ou imaginar. 1 

O viajante que se aproxima de uma cidade desconhecida, se é 
aventureiro e está disposto a descobri-la vagueando ao sabor do 
acaso, pela alegria de se surpreender com o inesperado, corre 
o risco de nada perceber da cidade e de deixar fugir o que nela 
importa ou seja mais marcante (ou pelo menos o que para os seus 
residentes é importante e marcante), pode até passar ao lado de 
tudo o que distingue aquela cidade. Outro viajante pode aproxi
mar-se da mesma cidade, que também lhe é desconhecida, plani
ficando com rigor a sua expedição, seguindo um percurso pelos 
destaques aprendidos em leituras, roteiros, guias e mapas. Corre 
também um risco, o de perceber uma cidade que não existe para 
os que nela vivem, pode até passar ao lado de tudo o que pai pita. 
Ambos os viajantes podem regressar dessa experiência como 
Marco Palo, cheios de memórias inesquecíveis de uma "cidade 

1 Para tornar visível o diálogo, as intl'l"V<.."flo;,;ôes de cada um sào 
aprescmadas cm caracteres diferentes: Rio Fernandes em Univers . .JosL· 
Meirinhos cm Gentium. 
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Cidades ideais, ideais de cidade, cidades reais 

ideal", ou com um renovado "ideal de cidade" na imaginação. E, 
contudo, nenhuma dessas cidades mentais corresponderia a algo 
de real, melhor, nenhuma corresponderia à diversidade que singu
lariza essa cidade nas experiências e nas vivências de cada um dos 
seus habitantes ou utilizadores. 

Mesmo num tempo de multiterritorialidades, em que mui
tos têm a possibilidade de habitar diversas cidades ao longo da 

vida, seja em sucessão ou em alternância, pela mudança defini
tiva de residência, como pelo turismo, pela dupla residência, ou 
até por força das deslocações de trabalho que podem ou não ser 

diárias, regra geral, a principal cidade de referência para cada 
um de nós é a "nossa cidade", ou seja, a cidade onde nascemos 
e/ou habitamos, a que melhor conhecemos e relativamente à 
qual comparamos todas as demais: a Veneza de Marco PoJo, a 
qual como diz ao Kub!ai Kan tem como implícita, "para distin

guir a qualidade das outras" 2• Por isso, além de a mesma cidade 

ser apreendida sempre parcialmente, de forma relativamente 
fugaz e de modo diferente pela mesma pessoa se chove ou faz 

sol, é dia ou noite, dia de trabalho ou fim-de-semana, Inverno 
ou Verão, ela também é diferente entre vários observadores, na 
comparação com a cidade implícita de cada um. 

Outra referência é a cidade ideal, a cidade- real ou utópica 
(porventura a mistura de ambas)- que tomamos como a mais 

agradável, bela e interessante para visitar, para habitar, ou para 
ambas as coisas, seja porque crescemos no fascínio de um certo 
tipo de cidade, mais ousada e dinâmica na sua transformação, 

como em regra nos "países novos", mais respeitadora das suas 
memórias, como sucede geralmente na Europa, ou porventura 

por uma determinada qualidade que escapa aos modelos tra

dicionais, como Veneza pela sua relação com a água. Por isso, 

2 Marco PoJo (séculos XIII-XIV) observa e descreve as cidades nas suas pró

prias Viagens {Marco Polo, 2006), que fornecem o pretexto para a narrativa visio

nária de halo Calvino, As Cidades Invisíveis (Calvino, 2000). 
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A Fi!os(~fio e c/ Cidade 

talvez que conhecer as cidades, conhecer "a cidade", signifique 

antes de mais conhecer a "nossa cidade" e a cidade que deseja
mos, a "cidade ideal"- e todas as outras relativamente a estas 

-,sendo no entanto certo que nunca verdadeiramente conhece
mos a primeira, muito menos encontramos a segunda. 

Além da cidade ideal -e da evidente dificuldade em a fixar 
- há ainda a questão do ideal de cidade, o que levante à par

tida a necessidade de consideração do que é uma cidade. Será 
tudo o que cada um entenda que o é? Ou o que outros, em 
nosso nome (na Assembleia da República, no caso português), 

declaram que é, atribuindo a uma determinada localidade essa 
designação como título? 

O dilema entre o ideal de cidade e as cidades reais que nos é 
proposto para pensar assemelha-se a uma dessas cidades muito 
famosas que "todos conhecem" e na qual julgamos que podemos 
aventurar-nos com segurança por nos ser familiar, mas, confron
tados com a experiência de a percorrer, aprendemos que afinal 
nos era desconhecida. Qualquer cidade, se habitada, é irredutível e 
inapreensível, porque é uma poli-estrutura dinâmica, um disposi
tivo com múltiplas funções sempre em recomposição. No conceito 
de "cidade" cabem o pequeno burgo do interior, encerrado em 
muralhas medievais e em risco de despovoamento; a nova capital 
planificada, implantada numa área quase desabitada; a megapo
lis caótica e insalubre, ou pujante e dinâmica que esvazia todos 
os espaços rurais da sua área de influência, ou promove a urba
nidade onde já não há ocupação braçal; até mesmo a conurbação 
multipolar e em expansão de funcionalidades. As "cidades ideais" 
e os "ideais de cidade" não têm escala, mas qualquer uma destas 
cidades reais tem-na. E os seus problemas também. Parece até que 
crescem exponencialmente com a sua dimensão. Seja no abaste
cimento e na segurança, ou no lazer e no trabalho, ou na mobili
dade e na arquitectura, ou na governação e nos transportes e por 
aí fora. E estes problemas reais é que fazem das cidades também 
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um complexo conceptual, difícil de resolver, mas sobretudo difícil 
de pensar. Donde ao longo do tempo "as cidades ideais" terem jus
tamente servido como dispositivos teóricos para pensar e resolver 
os problemas de cidades reais, geralmente como relances nostálgi
cos sobre o passado, com pendor totalitário e autoritário, o único 
que pode corrigir todos, ou quase todos, os males de que enferma a 
cidade real, de Platão a Agostinho, de AI-Farabi a Thomas More, de 
Campanella aos utopistas dos séculos XVII e XVIII, do urbanismo 
planificado à banda desenhada de Schuiten & Peeters. Entre o ima
ginar sociedades regidas pelo bem {eutopias, como a inaugural 
Utopia de More) e a denúncia de sociedades regidas pelo mal (dis
topias, como nas descrições dos totalitarismos de 1984 de George 
Orwell ou de Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley), as utopia5 
são pretexto crítico para a construção de possíveis, lançando desa
fios literários e políticos às opressoras ou limitadas cidades reais3

• 

O criador de boas utopias (eutopias) é geralmente sumário na 
descrição das amenidades das suas cidades. São invariavelmente 
governadas por leis quase perfeitas e por magistrados regidos pela 
busca do bem comum. A ausência de surpresa torna-as monóto
nas4. Amauroto, capital de Utopia, tem guarnições protectoras, 

3 Para uma introdução sobre utopias, ver os estudos e as bibliografias que 
se encontram em Vieira- Castilho (eds.), 2004·, Vieira - Freitas {eds.), 2005; 
Fortunati - Trousson {eds.), 2000. Um notável repositório com texto inte
gral de obras utópica e arquitectura visionária encontra-se em Gallíca-Utopie: 
http:/ /ga!lica.bnf.fr /Utopie/. Também podem ser consultadas clarificações 
terminológicas sobre utopia em http:/ /www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/U/uto
pia.htm {Reis, s/d) e sobre distopia com elenco de obras http:/ /en.wikipedia. 
org/ wiki/Li st _o f_ dysto pian _I itera tu r e. 

·l Na arte do Renascimento, que descobre a monumentalidade e a função 
cenográfica das cidades, a Città idea/e do Museu de Urbino {c. 1450 e atribuída 
a Piero della Francesca ou à sua escola e mais recentemente a Leon Battista 
Alberti, autor do De re aedificatoria) transmite o fascínio da esquálida e fria per
feição, onde de facto são raros os elementos simétricos pois ladeando a cons
trução circular, ao centro, se multiplicam diferentes volumetrias com edifícios 
de portas e janelas abertas para construir uma harmonia de descontinuidades 
geométricas. 
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A Filosqjht eu Cidude 

ruas rectilíneas e praças dispostas de forma a facilitar os trans
portes e proteger dos ventos. As casas estão abertas à entrada de 
qualquer um, não estão trancadas e nas traseiras todas possuem a 
sua horta-jardim, de que os cidadãos cuidam por prazer e compe
tição. Na cidade-jardim o campo fica ao lado e boa parte dos resi
dentes deve ocupar-se nele garantindo a sustentação alimentar 
da cidade. Para não se degradarem pelo desleixo, as casas não são 
de propriedade privada e os cidadãos devem mudar-se de dez em 
dez anos cabendo-lhe em sorteio a nova casa5• Esta pequena cidade 
capital é o espelho de todas as outras pequenas cidades da ilha. 
Rafael Hitlodeu diz das cidades de Utopia: <<Quem conhecer uma 
das cidades conhece-as a todas. Parecem-se umas com as outras, 
pelo menos na medida em que a configuração do lugar não consti
tui obstáculo))6

• As curvas de nível e as fissuras sociais parecem ser 
o que mais incomoda os criadores de cidades ideais. 

O ideal de cidade esteve em muitas épocas associado a uma 
certa dimensão de cidade, traduzível em qualquer dos casos 
a um máximo de trinta mil habitantes, o que é associado a 
Aristóteles {o qual poderá ter sido influenciado pelo primeiro 

urbanista conhecido, H i podamo de Mileto), a Leonardo de Vinci 
e mais tarde a Thomas More na definição de uma rede decida

des capaz de promover a virtude. Já em finais do século XIX, 
Ebenezer Howard, fundador do Movimento Cidade Jardim, 

aproximou-se também deste valor, dando como máximo 32 
mil habitantes para cada uma das cidades que rodeavam uma 
cidade ma·1or {supostamente Londres), conectadas entre si 

e com esta por ferrovia, rodeadas de campos e tendo jardins 
e alamedas por elementos centrais. Estas cidades (de que se 

'Thomas Morus, Utopia {Morus, 2007: 495-497), a primeira edição da obra 
é de Lovaina em 1516; a edição citada inclui também o fac-simile da edição de 
Basileia em Novembro de 1518. 

6 Morus, Utopia= (Morus, 2007: 495). 

132 



Cidades ideais, idmis de cidade, cidades rmis 

construíram Welwyn e Lechworth) haveriam de promover o 

encontro das vantagens do rural e do urbar:to. E se com More 

as casas não são de propriedade privada, com Howard a pro
posta é de cooperativismo (donde a sua inscrição no socialismo 
utópico, ou será anarquismo?) em que cada um é cc-gestor da 
cidade, uma "social city" 7

• 

Em ambos os casos, está presente uma certa forma de rejei

ção da cidade; pelo menos da "grande cidade", numa linha que 
muitos pensadores julgam poder associar a uma matriz católica 
fundada na Bíblia e na ligação que é aí feita entre o isolamento 

e a purificação, assim como, por oposição, entre grandes aglo
merações e o pecado, concretizada por exemplo na associação 
do deserto à pureza, donde, até hoje, a percepção de virtuosa 

de uma qualquer "travessia no deserto", ou até a vantagem do 
nomadismo que Cristo e os apóstolos praticam, por oposição 
à cidade, local de crime e pecado, com a morte de Cristo em 

Jerusalém e a "destruição salvadora" de Sodoma e Gomorra8• 

Todavia, como muitos estudiosos da cidade sustentam (Hall, 
Jacobs, Ascher ... ), a cidade será a maior criação do homem, 

enquanto espaço de concentração e convivência de diversida
des de todo o tipo, fomentadora da politis e perseguidora dos 
idiotis, libertadora da opressão e promotora da inovação e do 

desenvolvimento, produzindo paisagens complexas e poten
ciando a liberdade, sobretudo porque facilita a afirmação da 

individualidade. Mas também serviu para impor uma certa cul
tura {como na colonização da Antiguidade Clássica ou dos sécu
los XVIII e XIX) e pode ser a expressão do exercício de poder, 
quantas vezes opressor (como com a Berlim de Hitler e Speer). 

Em todo o caso, segundo qualquer das perspectivas, parece 
indemonstrável que a cidade veja necessariamente como maio
res os seus problemas pelo simples facto de ser grande, consi

derando os enormes progressos técnicos desde as cidades da 

Antiguidade Clássica e mesmo da Renascença {quando se com-

7 Howard {1946). 

H Cf., por exemplo, Carter {1995) e Hall (1998). 
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A Filosqjia e a Cidode 

preenderá melhor do que hoje a orientação para um máximo de 

trinta mil habitantes, ou qualquer outro}. Londres, Nova Iorque ou 
Tóquio demonstram todos os dias, na comparação com peque

nas cidades ou espaços rurais, que não têm dimensão exagerada 
nem problemas especialmente graves9, assim como as avalia

ções possíveis e obviamente sempre imperfeitas desmentem a 
vantagem de habitar em Miranda do Douro, Peso da Régua, ou 

Rebordosa, na comparação com cidades maiores, como Braga 
ou Funchal. Se consideramos apenas elementos de natureza eco
nómica, poderemos então falar mesmo de uma relação inversa, 

já que se verifica que os mais elevados valores médios de poder 
de compra e PIB per capita ocorrem regra geral nas maiores cida
des por oposição aos espaços rurais mais periféricos e às suas 

pequenas cidades. Por isso, se é certo que a existência de cida
des não garante o desenvolvimento de regiões e países, não é 
menos certo que os países e regiões mais desenvolvidos estão 

geralmente associados às mais elevadas taxas de urbanização e 
à presença de cidades de dimensão considerável, bem inseridas 
em redes de âmbito internacionaL Numa outra escala, existem 

grandes diversidades numa mesma cidade e alguns sustentam 
até que é sobretudo nas maiores, mais complexas e mais bem 

inseridas na rede urbana mundial, que são mais evidentes as 
diferenças internas, espaciais, sem dúvida, mas também de urba
nidade, ou da forma como a vivem os seus habitantes. 

Essas diversidades internas à cidade testemunham também 
que o espaço urbano é (por natureza?) constituído por um jogo 
de lógicas de difícil conciliação. A inscrição da cidade no espaço" 

g Ver Burdett & Sudjic (2007). 
10 Em autores da Antiguidade a discussão da melhor localização da nova ci

dade é um topos obrigatório. Vejam-se Platão (A República), Aristóteles (Polrtica), 
Vitrúvio (Da Arquitectura), Tomás de Aquino (De Regno), Thomas More (Utopia), 
que propõem mesmo critérios para a escolha da localização da nova cidade a 
fundar pelo príndpe. 
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faz uma ruptura com a natureza, que tende a repelir, fazendo 
muralhas ou vias de cintura interna e externa que a protegem e 
a retalham, impermeabilizando solos que a petrificam ou a põem 
à mercê de inundações, canalizando cursos de água que a higieni
zam e a secam, criando jardins que imitam artificialmente a natu
reza. A cidade, sobretudo se de média ou de grande dimensão, é um 
lugar de paradoxos, talvez irresolúveis. A cidade é um dispositivo 
de diferenciação e de oposições sociais e económicas a partir da 
distinção geométrica centro/periferia, rapidamente transformada 
em metáfora da proximidade ao poder e em tabela de preços do 
solo. A estrutura e a vida de uma cidade estão sempre polarizadas. 
Os exemplos poderiam multiplicar-se, mesmo para lá das oposi
ções e confluências entre praças e ruas, altura e superfície, gover
nantes e governados. Nas cidades ocidentais, pelo menos, assis
timos a um constante choque entre a procura do máximo lucro 
através da construção e a criação de espaços públicos de fruição 
livre pelos cidadãos, entre a afirmação monumental do poder pela 
construção de edifícios ou de redes de comunicação e a reserva de 
uma esfera de autonomia para a vida privadan. Tal como há uma 
patente contradição entre a livre circulação automóvel individual 
e a existência de portagens urbanas ou a existência de transportes 
públicos rápidos e abundantes, embora com percursos standard. 
Na grande cidade não parece possível garantir a todos o máximo 
de privacidade e a total segurança senão com espaços rigorosa
mente vigiados e policiados. 

Do mesmo modo, a abundância e a escassez rasgam feridas 
nas cidades. A apropriação democrática do espaço é afectada pelo 
espectáculo da pobreza e dos excluídos da sociedade que vagueiam 
pelos centros das cidades. A contenção de recursos de uma cidade 

11 Sobre os traços distintivos das cidades ocidentais onde um princípio es
tético, nem sempre evidente ou uniforme, acompanha e acentua a afirmação 
do poder, bem como de direitos e liberdades dos cidadãos, cf. Romano (2008}, 
ou a sua obra mais vasta (Romano 2003) ou mesmo o seu sítio www.estetica
dellacitta.it. 
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tornou mais escassa a festa pública, que hoje é mais presente no 
pequeno burgo e na aldeia. Tendo que optar por estes pólos, como 
é que o planificador guia a sua tomada de decisões? Como saber 
qual dos termos em conflito abandonar? 

A cidade na sua beleza e como magnífica expressão de cria~ 
tividade humana pode ser também vista como um lugar de per
manente festa, pela animação que lhe é conferida pela intensi

dade e variedade do seu uso, pela forte dinâmica de transfor
mação e pela movimentação permanente dos seus utilizadores, 
ou ainda pelos eventos (e mega-eventos) de todo o tipo, onde 

ainda têm lugar também as festas do bairro das "aldeias na 
cidade". Mas a cidade é também, certamente, um território de 
conflitos e desigualdades, mesmo que muito provavelmente 

menores que em contexto rural, e um espaço de atracção, com 
uma importância tal que desde há milhares de anos se verifica 

uma preocupação com o seu planeamento, na convicção da 
possibilidade de se preestabelecer e fazer construir uma cidade 
ideal. No Renascimento, a busca de uma cidade "cómoda e 

bela" conduziu à centralidade de preocupações em larga medida 
estéticas, donde plantas radioconcêntricas como em Versalhes, 
ou ortogonalmente perfeitas na geometria das ruas e fachadas 

dos edifícios, como em Vila Real de Santo António. Além des
tas cidades novas construídas pelo absolutismo, outras se refi
zeram afeiçoando-se a um mesmo ideal, como Lisboa e Porto, 

regularizadas em ruas, praças e fachadas com o Marquês de 
Pombal e seu primo João de Almada. 

Muitos mais se preocuparam nos dois últimos séculos com 
o planeamento para uma cidade ideal, em esforços que pas

saram a ir muito além do desenho de arruamentos e prédios. 
Na sequência dos muitos que tanto e tão ricamente reflecti

ram e fizeram cidade ao longo do século XIX e no arranque do 
século passado, destacam-se muito especialmente na Europa 

e na proximidade ao nosso tempo, os seguidores dos princí-
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pios da carta fundadora de uma profissão de urbanista, a qual, 
em boa parte por inspiração do francês (natural da Suíça) Le 
Corbusier, propôs uma "cidade-máquina", filha da industria
lização, promotora das formas simples e de vias claramente 

hierarquizadas, com zonas da cidade homogéneas e separadas 
pelo seu uso (habitar, trabalhar, circular e recrear-se}, respeito 
pelas "velocidades mecânicas" (leia-se, automóvel). Embora 

tenha tido expressão um pouco por todo o mundo, em especial 
na reconstrução europeia do pós-guerra, foi na União Soviética 
e em geral nos países da Europa Oriental que adquiriu uma 
expressão triunfante, beneficiando do facto de a ciência estar 
mais próxima do poder e o poder ser suficientemente centrali
zado para poucos poderem fazer a cidade de todos. Em sequên
cia deste ideal de cidade, a paisagem e a organização urbanas 
ficaram marcadas pela profusão de edifícios paralelepípedos de 
faces lisas que, na sua regularidade e monotonia, se asseme

lham a monótonos pacotes de cereais, pelas largas vias rápidas 
que engoliram as ruas (na expressão de Jane Jacobs"l, num 
modelo que obrigava ao aumento das deslocações e conduzia a 

irresolúveis congestões de tráfego, assim como à anomia face à 
estandardização da cidade. 

Sintetizando (caricaturalmente talvez), passou-se do planea
dor iluminado, pago pelo ''príncipe" para construir a cidade per
feita, ao urbanista objecf1vado pela cidade abstracta e anónima, 
onde deveria triunfar apenas a racionalidade e a funcionalidade. 
Daí entrou-se na crise do urbanismo, fomentada também pela 

necessidade de um urbanismo para a crise decorrente do cho
que petrolífero de 1973 e da acalmia do processo de expansão 

urbana. Reconhecendo-lhe a importância, passa-se ao lado de 
questões associadas à ascensão das empresas face ao Estado 
na produção da cidade (com Reagan e Thatcher, o colapso 
do comunismo e o processo de globalização), para sublinhar 
que esta crise do planeamento foi também a da redescoberta 
da humildade do planeador e da revalorização de princípios 

n Jacobs (1962). 
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de urbanismo oitocentista, seja na busca (uma vez mais!) do 

encontro entre a cidade e o campo, numa sustentabilidade que 
revisita Ebenezer Howard e as realizações de Raymond Unwin 
{caso do "new urbanism" norte-americano) 13 , seja num pla
neamento mais estratégico que físico, necessariamente trans
parente e em sistema de governança, recuperando o estudo e 
valorização das especificidades de cada espaço e a necessidade 
de fazer participar os habitantes como Patrick Geddes ensinava 
e praticava 14

• 

Neste planeamento alargado e agora (por vezes excessi
vamente) receoso das suas consequências, como intervir na 
cidade, considerando o notório aumento da sua dimensão e 
difusão dos limites, o que faz com que os cidadãos, ao mesmo 
tempo que "conhecem" muitas cidades, fiquem da sua apenas 
com as imagens dos lugares que atravessam em pontos isola
dos de um arquipélago marcado pelas ilhas de residência, de 
trabalho e de vários consumos? 

Um paradoxo marcante das cidades contemporâneas é a dimi
nuição do espaço vital dos seus cidadãos: quanto mais as cidades 
crescem em dimensão, tanto mais pequenos são os espaços vitais 
em que decorre a vida de cada cidadão. Essa é uma equação que 
pode medir a falta de qualidade de vida de um cidadão: quanto 
menos diversificados e habitáveis são os espaços onde pode decor
rer a vida quotidiana, menor é a qualidade de vida possível. 

A redução do espaço vital ao mínimo conjuga-se com outros 
aspectos marcantes da vida nas grandes e médias cidades contem
porâneas, onde deixou de se andar a pé, onde a noção de vizinhança 
desapareceu, onde a família alargada não faz parte do contacto 
físico quotidiano, onde o local de trabalho fica a grande distância 
do local de habitação. obrigado a longas deslocações quotidianas, 
o cidadão que tem o espaço vital confinado à casa, ao transporte, 

nver Hall & Ward (2000). 

"Ver Hall (2002). 
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ao local de trabalho, vive de facto fora da cidade, atravessa-a, sem a 
viver. O automóvel individual permite até que o citadino não deixe 
durante todo o dia o seu espaço privado, deslocando-se do interior 
da sua casa para o interior do seu emprego e daí para casa, com 
eventual passagem pelo interior dos espaços de comércio, percor
rendo estradas, túneis e garagens. Os não-lugares15

, que se mul
tiplicam nas cidades contemporâneas ou geram mesmo inteiras 
cidades (como nos grandes aeroportos), são eles próprios inabitá
veis ou servem para evitar lugares ainda mais inabitáveis. 

Hoje, ao contrário desta cidade real, "o ideal de cidade" poderia 
ser a oferta da maior diversidade possível de espaços a cada cida
dão, onde seriam valorizadas as funcionalidades que rompessem 
com o quotidiano de sobrevivência, alargando-o a uma apropria
ção pessoal de outros espaços funcionais: da convivialidade, da 
cidadania, da acção política, do lazer, do contacto com a natureza. 

A dificuldade está em compreendermos se hoje ainda se pode 
falar de uma função própria das cidades. Se existe, ela já não é uni
dimensional, como parecia sê-lo na antiguidade. A defesa militar 
face ao inimigo externo deixou de ser uma função das cidades; 
hoje a ameaça vem do interior da cidade, ou dos seus marginaliza
dos. A organização da vida pública não precisa hoje de uma ágora, 
da praça ou do pelourinho, mas está disseminada por múltiplos 
círculos de comunicação. A produção de saber e de cultura é uma 
função deslocalizada, que em muitos casos migrou para o campo 
(de que o campus universitário ou o parque-tecnológico são metá
foras). O culto religioso deixou de ter uma função primordial na 
organização do tempo e do poder no interior da cidade, e no seu 
lugar ficou ou um vazio ou uma multiplicidade de práticas reli
giosas inorgânicas. A própria junção da população numa comuni
dade, numa vida comum, deixou de ser proporcionada pela cidade; 
não só os habitantes tendem a ser expelidos do centro das cida
des, como as comunidades já não são delimitadas pelas cidades, 

1
' Augé (1995). 
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nem estão repartidas pelo seu interior, as comunidades virtualiza
ram-se e transcendem as cidades, as regiões e mesmo os países16

• 

Sobrevivem a função económica e a função de governo, mas com 
evidentes diferenças. Vivemos agora a tendência para a supre
macia da função económica, que se torna opressiva numa socie
dade globalizada pela desregulação do poder do capital, de que é 
exemplo a recente crise do subprime, o crédito imobiliário de alto 
risco assente na expectativa de valorização dos imóveis e a nova 
tragédia das classes baixa e média dos Estados Unidos da América 
exploradas pela especulação bancária que as seduziu com taxas 
promissoras, mas sem terem possibilidade de satisfazer os vora
zes encargos mensais que iam deixando de ser pagos, arrastando 
assim os próprios bancos, a quem faltava liquidez para satisfazer 
os empréstimos que eles próprios tinham contraído, entrando 
assim numa espiral de insolvência que começou a manifestar-se 
em Abril de 2007 e que atingiria centenas de bancos, originando 
uma crise que no Verão de 2008 pode ser considerada como de 
dimensão planetária. Os fluxos de capital tinham encontrado no 
imobiliário uma forma de pôr a máquina da especulação a dar-lhes 
lucro. A supremacia do económico sobre a política e a cidadania 
capturam o espaço urbano que deixa de estar orientado para a 
busca e a realização do bem comum. A função de governo mostra
se aí incapaz de actuar com eficácia ou impotente para reagir à 
velocidade destas alterações globais. Mesmo a sua capacidade de 
intervenção local fica limitada. 

Regressando à escala das cidades, constatamos que a sua fun
ção e das suas diferentes áreas também está em rápida mudança. 
Seria a este propósito interessante discutir as mudanças de função 
que têm ocorrido com as intervenções no centro de cidades euro
peias (por exemplo, no Porto, mas também um pouco por todo o 
lado sob o impulso dos planos de renovação urbana). 

16 Cf. a caracterização das cinco principais funções das cidades segundo 
Aristóteles, Política, op. cit., livro VII, cap. 8, pp. 505-507. 
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Neste quadro, e sem ter em conta as cidades em estado de 
guerra ou as cidades sem poder público, podemos suspeitar que 
as cidades tenham perdido a sua função e se mantenham por uma 
inércia que as levará inexoravelmente à sua desagregação? Em que 
condições a planificação e o urbanismo poderiam estancar, inver
ter ou reorientar esta mudança funcional das cidades? Como é 
que isso seria possível numa sociedade pensada e planificada para 
majorar o potencial económico e consumista dos cidadãos? Seria 
necessário ou seria possível contrariar a lógica imposta aos plani
ficadores para transformarem os centros das cidades em espaços 
comerciais? Podem os espaços urbanos ganhar funcionalidades 
não previstas pelos planificadores? Como garantir o seu usufruto 
aos cidadãos? 

A fragmentação e desagregação dos territórios, assim como 
as revoluções na mobilidade e nas comunicações, parecem dei

xar de justificar a cidade como realidade espacial marcada pela 

compactação e pela intensa interacção baseada na proximidade 
espacial. Mas se as relações cara a cara poderão ser menos fre

quentes {se é que pela Internet não estamos cara a cara!), nunca 
estas foram tão valiosas. E se não existe por vezes o sentido 
unitário de comunidade, existe a riqueza de sabermo-nos parte 

de várias comunidades, numa multicidadania que faz a cidade 
(expandida e mais complexa que antes), ainda mais decisiva 

para a qualidade da vida de cada um e o desenvolvimento glo

bal das sociedades. 
Nesta cidade, ou talvez melhor, neste território urbano onde 

a cidade alterou a sua escala (mas, ainda que maior e mais com
plexa, não explodiu porque continua a existir), o urbanista tem 

de ponderar pelo menos a dimensão, a localização e a quali

dade do espaço da cidade. Na dimensão, o problema de partida 
está ligado ao ideal (ou conceito) de cidade, ou seja, ao que é a 

cidade de e para um determinado conjunto de cidadãos, o qual 

deve ser também o espaço de base para o planeamento e ges-
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tão. Este território, muito confundido com um espaço adminis

trativo, coloca problemas de difícil resolução, necessariamente 
imperfeita e não consensual, donde os debates a propósito de 

rearranjos, por exemplo em torno da possibilidade da fusão 
de Porto e Gaia, entre outras soluções que deverão conside

rar não apenas as necessidades de articulação entre escalas 
de administração (freguesia, concelho, espaço metropolitano, 

região, país, ou outros mais ou menos equivalentes), como a 
realidade de vida das pessoas (a "bacia de vida" dos france
ses, ou a metapolis de Ascher17

), assim como a necessidade de 

uma melhor artkulação geográfica entre temas (transportes, 
ambiente, equipamento público, etc.). 

Relativamente a uma qualquer cidade, quaisquer que sejam 

os limites (necessariamente imperfeitos), parece essencial pen
sar um certo espaço urbano alargado e identificável com uma 

determinada identidade territorial, para uma larga maioria de 
habitantes e utilizadores, como condição de base para um pla
neamento que hoje parece obrigado a atenuar as desigualdades 

potenciadas pelo desempenho da economia sobre o território, 
seja uma aparentemente crescente diferença entre espaços de 
ricos e de pobres, seja entre o centro envelhecido e despovoado 

(periferizado e turistificado, dir-se-ia) e a chamada periferia, afi
nal mais central, mais povoada e cada vez mais atractiva tam
bém para as melhores empresas, já para nada dizer dos riscos 

maiores da fragmentação, com as ilhas de conforto e de deses

pero de arquipélagos urbanos separados por extensos oceanos 
de indiferença. 

Nesta cidade de paradoxos, o urban'1sta deve também cuidar 

de evitar que se multipliquem as reproduções, as cópias fracas 
de uma qualquer realidade, seja do centro da cidade nos ditos 

"centros periféricos" encerrados em grandes imóveis, seja a 
recriação de centros comercias, ditos ao ar livre, na cidade his

tórica, já que tal diminui a diversidade e faz perder as referên-

11 Ascher {1995). 
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cias entre os espaços e a sua história, a história das cidades e a 

nossa história. E não será necessário sublinhar os malefícios da 

perda de memória ou da estandardização dos territórios. 
Mas pensar e actuar na cidade de todos, vivida por todos, 

parece apelar especialmente à intervenção sobre a mobilidade 

e a equidade territorial, porque a rapidez e o custo da desloca
ção são críticos na nova segregação urbana, sobretudo entre 

os automobilizados de horário flexível e os dependentes do 
transporte colectivo, condicionados por horários e percursos 
rígidos, donde a importância das orientações e acções do urba

nismo para a multimobilidade e a coesão territorial, facilitando 
o acesso barato, cómodo e rápido a qualquer ponto na cidade e 
a articulação dos vários tipos de transporte, com especial aten

ção aos que favorecem a qualidade ambiental e o bem-estar e 
a saúde de todos. 

Neste quadro, intervir sobre a economia, no sentido de uma 

desejável competitividade das cidades (capaz de fomentar a 

criação de riqueza e favorecer o desenvolvimento das regiões 
e do mundo que elas organizam), não implica necessariamente 

o aumento das desigualdades internas; pelo contrário, pode e 
deve considerar que a inclusão social, assim como a educação 

e formação para todos está na base da inovação e do desenvol
vimento. Por isso, o ideal de cidade não é a cidade do consumo 
(para alguns o derradeiro estádio do capitalismo), mas antes 

a cidade para todos, ricos e todos os demais {cada vez menos 
pobres que no passado, ou pelo menos diferentemente). imi

grantes, emigrados e todos os demais em trânsito pelo mundo 
{e cada vez mais integrados num mundo de todos), velhos e 
novos (activos e úteis à sociedade, sempre, mas dela necessi

tando de consideração e solidariedade), as várias elites {sempre 

necessárias, não apenas as dos intelectuais, mas sobretudo as 
dos mais activos, a favor da polis, numa acção que se faz dentro 

e fora de partidos políticos e de associações culturais, ambien

tais, sociais e desportivas, muitas vezes em acções individuais 
ou em grupos de circunstância, porventura em suporte digital). 
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Claro que a cidade de facto {como defini-la, esse ideal de uma 

qualquer cidade?) e a cidade de quem apenas a vê são diferentes, 
como se disse. E, considerando a cidade apenas como objecto 

observado, uma coisa é vê-la quem dela tem algum conheci
mento, outra é vê-la em tempo de ócio, com uma vontade de 

descoberta, de quem com ela se relaciona uma primeira vez. 

Voltemos ao visitante e em especial, agora, ao turista, um pro
duto do ócio urbano que aspira a percorrer o mundo e cidades 
que não a sua, na suposição de que é ele quem verdadeiramente 
se apropria do espaço de um modo que foge aos ritmos do quoti
diano. Ao vaguear pelo espaço que visita seguindo itinerários arti
ficiais através de um espaço ficcionado por monumentos e boas 
vistas, tem um roteiro totalmente desinteressante e porventura 
inútil para quem habita na cidade. O turista esforça-se por viver a 
sua pressa quotidiana num outro local, ao qual afinal dá tão pouca 
importância como àquele onde ele próprio habitualmente vive. 
Nesse sentido o turista diverge totalmente do viajante, de que se 
falou no início, porque este está animado de uma vontade de iden
tificação com o diferente e o outro. 

Na sua despreocupação o turista vê tudo sempre pela primeira 
vez. Temos muitas vezes a experiência de ficar impressionados 
com o turista que na nossa cidade "descobre" aquilo que não sus
peitávamos existir, apenas porque se perdera do roteiro predefi
nido. Ou então espanta-nos como os amigos que vivem em cida
des que visitamos não conhecem um local por onde passámos, ou 
ainda não tenham ido à biblioteca, ao mercado, ao restaurante ou 
à exposição que nos levou propositadamente a essa cidade. E quem 
não conheceu algo da sua cidade, quando a quis mostrar a alguém 
que a visitava pela primeira vez? Isso é o resultado da vida nor
mal de um cidadão na sua cidade decorrer num nicho vital muito 
delimitado, por vezes mesmo muito limitado. As cidades pare
cem feitas para as vivermos por parcelas. O aglomerado urbano é 
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uma forma de reduzir o espaço a linhas de circulação pedonal ou 
automobilizada, ficando entre elas o grande espaço que depois as 
construções ocupam ou escondem. Do espaço onde a cidade está 
vemos muito pouco, a não ser quando ocupamos um ponto de vista 
panorâmico (ainda assim naturalmente parcial e apenas formal). 
Na urbe, ao contrário do que acontece no espaço rural, sempre 
aberto, sempre vigiável, a cidadania ganhou em anonimato (daí 
que Aristóteles preferisse as tais cidades pequenas para garantir 
uma administração da justiça de proximidade e personalizada). 
O espaço urbanizado dá mais liberdade de movimentos aos seus 
habitantes mas, paradoxalmente, impõe um fechamento ao espaço 
que nenhuma planificação consegue abrir. A urbanização, seja na 
pequena aldeia, seja na megapolis, fecha e retalha espaços, cria 
labirintos e cortinas visuais. Os percursos que estabelecemos no 
nosso quotidiano são, por sua vez, uma restrição de linhas no inte
rior desse espaço já segmentado. É nos percursos quotidianos que 
nos tornamos pequenos autómatos, sem grandes exigências e sem 
grande tempo para uma outra apropriação do espaço e da cidade. 

É a esta vivência limitada do espaço, sem sobressaltos nem sur
presas, que aspira a vida do anónimo citadino. A tragédia do urba
nismo é que é essa a tranquilidade que o planificador de cidades 
anseia por garantir. Chama-se a essa quimera a construção de uto
pias, de espaços sem lugar, tranquilos e monótonos, porque quem 
conhece um conhece-os a todos. 

Contudo, as cidades reais mostram que a planificação fracassa 
sempre, superada pelo dinamismo urbano. Geralmente as cidades 
não resultam de uma planificação férrea sabiamente aplicada, mas 
tantas vezes da conjugação quase indecifrável de oportunidades 
de investimento e escolhas equívocas, de erros urbanos e gestos 
ousados, de oportunismo e de visão política, que se prolongam 
no tempo, entrecortado por sucessivos ciclos de poder ou pela 
vontade de fazer18

• A não ser que falemos em pequenas escalas de 

13 Cf. Domingues (2006). 
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intervenção, ou em circuitos em que a tranquilidade não é garan
tida pela planificação, mas pela abundância de meios utilizados na 
criação de conforto e segurança (como nos condomínios fechados 
e outrora nos mosteiros), a construção de cidades ideais parece 
estar votada ao fracasso. Algo de que os planifica dores estão de há 
muito bem conscientes. 

Porque é que os planificadores (governantes, urbanistas, geó
grafos, arquitectos, designers e outros visionários) julgam que 
podem oferecer cidades habitáveis? Não são as suas cidades sem
pre demasiado inóspitas para poderem ser corrigidas ou mesmo 
habitadas? 

As cidades são as pessoas que as fazem. São já raríssimas 
as cidades feitas pelos planeadores: a última referência para a 

maioria, Brasília, celebra já dentro de dois anos o meio século 
de existência. E mesmo nas suas excepcionalíssimas acções de 

planeamento para novas cidades ou raras propostas para par
celas significativas de cidade, estes {governantes, urbanistas, 
geógrafos, arquitectos, designers) compreendem as desvanta

gens de qualquer abstracção produtora de monotonia, subju
gada a uma qualquer racionalidade, geométrica na sua expres

são físíca, ou igualizadora na sua orientação socioeconómica. 
A complexidade da cidade preexistente e a fraqueza de um 

qualquer outro poder face ao poder da economia, da comuni

cação social e da participação cidadã, fazem do planeador cada 
vez mais um mediador, num urbanismo onde as negociações 

são cada vez mais importantes, como com o FC Porto e o grupo 
Amorim no caso de uma parcela da cidade do Porto, ou com 

a Metro do Porto SA na estruturação da cidade alargada de 
amanhã. E mesmo quando a operação é mais fácil, pretende

se sempre (ou quase) a produção de novas complexidades que 
acrescentem riqueza à cidade preexistente, porventura com 

uma contaminação favorável na envolvência (como no caso da 

Parque Expo em Lisboa). Em qualquer caso, parece evidente 
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hoje que o urbanismo deve saber comunicar, fundado em 

conhecimentos e convicções, por certo, mas ouvindo e fazendo 

participar todos numa construção que é quase sempre apenas 

mais uma reconstrução, de um território desejado. E porque o 
mais das vezes e na maior parte do território, se trata de fazer 

cidade na cidade, ou seja, de intervir sobre preexistências, ta! 

obriga a um profundo conhecimento do caso específico e a uma 
atitude marcada à partida pelo respeito pela existência, vista 

como conjunto de valor cultura!, de saber acumulado em várias 

idades e contextos, os quais foram marcados e marcaram os 
seus habitantes, os actuais e os que de alguma forma permane

cem na sua memória. 

Face a uma parte desta cidade, dita histórica, será relativa
mente fácil -e até popular entre um certo grupo de eruditos 

-defender que se conserve tudo e a tudo se chame património 
(desde os monumentos, aos tecidos considerados antigos, até 

espaços imensos como o da inserção da acção da Sociedade de 

Reabilitação Urbana, SRU, do Porto que vai do Douro à Rua da 
Constituição); não será muito difícil também renová-la, ou seja, 

fazer desaparecer uma sua parte para dar lugar a algo novo 

(antigo porto de Vila Nova de GaiaL por acção do "mercado" 
e da vontade de "investidores"; difícil será misturar o respeito 

pela existência com a necessidade de a cidade ser mais do que 

apenas uma memória, continuando a ser um espaço de todas 

as épocas e portanto da nossa também, ao invés de um espaço 
totalmente arrasado (como se fez nos anos 60 e 70 nos paí

ses que tinham dinheiro para isso), ou de um museu escuro 

e inútil, senão para o visitante esporádico, pior ainda quando 
mal gerido e que leva a que se assista, com impunidade dos 

responsáveis e quase indiferença da larga maioria, à perda ou 

deterioração das peças desse museu, leia-se de prédios que 

passam a ruínas, ou simplesmente desaparecem porque caem 

ou porque são demolidos para a segurança de quem passa na 

rua. Mas há ainda a imensa "outra cidade", dita periférica, mais 

recente, com menos património e mais aparente caotismo, 
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especialmente mal governada regra geral, até porque planeada 

apenas em fragmentos inconsistentes, num desencontro de 

planos municipais inconsequentes e projectos imobiliários de 
um urbanismo operacional objectivado pela maximização do 

lucro, na produção de um certo desordenamento não menos 
preocupante que o despovoamento e desvitalização da cidade 

antiga. 

Afrontados por esquematismos e processos que os ultrapas
sam, os habitantes de uma cidade estão em constante conflito de 
reapropriação e reinvenção do seu espaço19 (nem que seja pela 
mudança ou até pelo abandono), inscrevendo com esforço a sua 
vida no espaço planificado, segmentado ou caótico da cidade. O 
espaço na e da cidade é uma construção, não é natural. Resulta de 
processos de acumulação e de estratificações históricas, culturais, 
sociológicas, políticas, pessoais. 

O planificador é aquele que, nessa função e por força da posição 
que tem que assumir, ocupa ele próprio um nicho vital alargado, 
podendo ter uma visão externa sobre as conversões e os percursos 
possíveis, mas nunca antevendo de modo suficiente os dramas e 
os desencontros que são um resultado colateral do choque entre o 
quotidiano e o espaço desenhado. Quer isso dizer que, por o plani
ficador não poder prever os efeitos da sua intervenção sobre aque
les estratos acumulados, ergue o seu projecto quase sempre virado 
para um passado a corrigir, para uma sociedade em vias de desa
parecer. Será por isso que o próprio plano, a idealização da cidade, 
é um permanente e verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento de 
formas mais convivi ais, abertas e dinâmicas de habitabilidade da 
cidade? 

19 Nos anos 70 falava-se em "lutas urbanas", que então pareciam alastrar 
por todo o lado, pelo menos pela Europa e por todas as Américas; cf. Castels 
(1976). 
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O planeado r, quando pretende prever, é como o condutor de 

automóvel mas que tem um vidro opaco na frente e pode conhe
cer a estrada apenas pelo que vê nos retrovisores, podendo 

apenas ser ajudado pelo conhecimento geral das estradas, 
ou seja, pelas teorias do planeamento, e pelo conhecimento 
de outras estradas, ou seja, pelo estudo de outros territórios. 

Prever- ou pré-ver, é bruxaria, já que apenas por dom extranor

mal que era passível de morte em fogueira há uns séculos será 
possível ver algo antes que aconteça. Por isso, por exemplo, 
em 1960, a previsão da variação da população no Porto era para 
aumentar sempre nas décadas seguintes e afinal o Porto não 

pára de perder população desde então, da mesma forma que 
em Barcelona ainda há duas décadas ninguém acreditaria num 

próximo aumento da população que afinal ocorre em conse
quência da forte entrada de imigrantes. Assim se compreende 
-e também pelo aumento da complexidade dos processos de 

planeamento e gestão urbana, entre diversos outros factores 

-que o planeamento hoje tenha de ser humilde, valorizando 
a participação de pessoas e instituições as mais diversas, até 

porque a avaliação negativa que se faz de algumas das pro
postas do passado engrossa a desconfiança face aos planeado
res, antes vistos como entes superiores que sabiam o que era 

melhor na cidade de todos, quando afinal se sabe agora que, se 
tivessem tido consequência algumas suas propostas, teria por 
exemplo desaparecido no Porto a área da Ribeira-Barredo para 

dar lugar à continuação da estrada marginal desde a Ponte O. 
Luís l até à Rua Nova da Alfândega; da mesma forma os pla

neadores nada fizeram para impedir a demolição do Corpo da 
Guarda, ou para que o metro substituísse o comboio na ligação 

do Porto à Póvoa, mal e caro, todos o reconhecem agora. 
Outro dos problemas é o desdobramento do planeamento 

em várias temáticas, das quais a do desenho e morfologia 

urbana é, ao contrário do habitual, apenas uma e porventura das 
menos importantes, porque se numa casa {leia-se cidade} onde 

os espaços habitados têm más condições e falta criar melhores 
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condições de trabalho, as salas {espaços públicos) são por certo 

essenciais ao encontro do morador com os outros, continua 

a gastar-se excessivamente na mudança dos tapetes (ou seja, 
na mudança de pavimentos das praças e ruas mais frequenta

das pelas visitas turísticas), num desfile de arquitectos e peças 
requintadas de mobiliário {no caso dito urbano). E enquanto se 

mudam os tapetes e nos preocupamos com a estética, não se 
corre o risco de a casa ficar inabitável, pela conflituosidade den

tro da família? 

A cerca de protecção electrificada ou os dispositivos de vigi
lância e segurança hoje são (também) um dos símbolos do mundo 
urbano. Entregue a si própria, a cidade desagrega-se, rapidamente 
tomada por protectores do território que, com dinâmicas dife
renciadas na sua actuação, podem ser especuladores imobiliários 
ou caciques do voto, esquadrões da morte ou gangues de delin
quentes. Capturam a cidade dominando-a, como outrora o faziam 
os salteadores que se apropriavam do bosque, lugar de todos os 
medos reais e imaginários, onde impunham a sua força como lei, 
sendo certo que o campo não é o paraíso da segurança que se 
possa contrapor à insegurança da cidade. É por isso que, de entre 
as funções da cidade, o controlo da violência e do domínio talvez 
seja20

, desde sempre, a mais permanente necessidade e a que mais 
meios mobiliza (envolvendo governantes, magistrados, militares/ 
polícias), embora não pareça que a contenção da violência urbana 
esteja a ser realizada com mais acerto ou sucesso nas sociedades 
vigiadas, que têm como solução multiplicar sempre os dispositivos 
de vigilância. 

Perante esse novo e ameaçador falhanço, deveríamos experi
mentar outros modos de fazer a cidade e desautorizar aqueles que 
sempre falaram em seu nome, mas nunca conseguiram realizá-la. 

1° Cf. Hobbes, Leviatã (ed. ut. 2002: 144): a existência de governo e do Estado 
provém da necessidade de controlo da violência. 
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Estamos hoje confrontados com o dilema de apenas podermos 
fazer "a cidade" se esquecermos os seus ideólogos, os que filoso
fam sobre ela, os que ganham a vida a planificá-la ou a fazer teoria 
sobre ela? Deveremos simplesmente abdicar de querer "a cidade 
ideal", em nome da cidade real? 

Se filósofos somos todos um pouco, urbanistas também o 
somos um pouco, sem qualquer sombra de dúvida e cada vez 

mais. Por isso, a responsabilidade não sobra para "os outros'', 
nem é possível desistir de fazer a cidade, a qual de resto terá 

planeamento, seja geral e temático, ou apenas marcado pelos 
projectos individuais, num pretenso acaso que afinal nunca 
realmente o foi nem será, já que todas as cidades em todos os 
tempos são a expressão de um contexto, marcado designada

mente por um poder mais ou menos centralizado, por um maior 
ou menor crescimento económico e por uma maior ou menor 

influência das modas do tempo, assim como pela relevância (ou 
não) de alguns agentes de transformação. 

Actualmente em Portugal, como na Europa em geral, além 

dos planeadores oficiais e do Estado central e local que os 
contrata, planeiam e transformam a cidade também (e cada 
vez mais) as empresas (com centros comerciais, processos 

de loteamento, portos, aeroportos e redes de transporte, por 
exemplo), assim como múltiplos arquitectos e engenheiros 

que transformam a imagem e função dos espaços urbanos em 
obras públicas e privadas as mais diversas, enquanto os cida

dãos individualmente, com as suas opções de compra da sua 
casa e de bens e serviços, na escolha do modo de transporte, ou 

dos espaço de recreio, constituem o elemento porventura mais 
importante de todos na definição do percurso evolutivo dos 

espaços que compõem a cidade. Nesta cidade feita por todos, o 
planeamento ainda tem um papel e o planeador também; difícil 

é ver qual e como orientar em concreto a intervenção, quando 

são tão poucas as certezas e tão frágil o pensamento urbano, 
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por responsáveis políticos e técnicos que têm da política uma 

imagem frequentemente desfocada por presunções populistas 

e que têm da reflexão sobre a cidade muitas vezes o distan
ciamento que os deslumbrados associam à expressão da supe

rioridade, evitando a construção de um "projecto de cidade" 
capaz de mobilizar para um processo orientado para a cidade 
desejada. 

Essa cidade ideal terá de corresponder ao ponto de encontro 

entre as referências de cidade que temos, procurando aproxi
mar a "nossa cidade" da cidade ideal de cada um que a habita. 
Como se consegue? Talvez valorizando a aprendizagem, o 
debate, a inovação, as medidas públicas (e privadas também, 

porque não?) a favor da coesão e da qualidade ambiental, da 
promoção do conhecimento da nossa cidade e de todas as 

outras, aprendendo uns com os outros e com os bons e maus 
exemplos que conhecemos ou nos fazem conhecer. Só a cida
dania faz a cidade melhor, se estivermos a pensar na civitas. 
Muitos sonharam que a urbe também favorecia a civilidade (e 

através dela se obtinha a civilização dos povos): será condição 
necessária, mas não suficiente, pois que a forma não determina 

sempre a função, muito menos o modo como vivemos (como 
a diversidade de condições de cidadania em diferentes bairros 
sociais e dentro de cada um deles atesta, assim como a seme

lhança formal destes com alguns loteamentos de classe alta). 

A cidade ainda se pode tornar um 1 ugar de participação intensa? 
Ou já não estamos para isso? Dados os bloqueamentos que vamos 
constatando, precisa de reanimação extrema. fazendo-a de novo? 
É isso possível? As guerras e as catástrofes naturais são os grandes 
instrumentos de destruição e de renovação das cidades. Os realistas 
cínicos da finança podem até fazer a sua apologia como oportuni
dade de lucro e de urbanismo (mas não de urbanidade!). Seria um 
fracasso se abdicássemos de conseguir outras formas de fazer as 
cidades, sem nos limitarmos a imaginar paraísos artificiais para os 
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afortunados do mundo, como as três Ilhas Palmeira e a Ilha Mundo 
em construção na costa de Dehra, no Dubai, de futuro incerto 
quanto à sua sustentabilídade e viabílidade como modelo urbano. 
Os parques de diversões também já não eram grande exemplo. 

É uma hipótese algo absurda e pouco cívíca, mas o desgaste 
dos materiais também pode ser um bom motor de requalificação. 
Deixando que os silvados cresçam nas casas e nos quarteirões devo
lutos teríamos a ajuda da natureza, desde que impedida a especula
ção, para convidar à renovação dos espaços. Houve grandes civili
zações urbanas que desapareceram assim, engolidas pela floresta, 
como na América Central. Só que essa não pode ser a solução para 
os bairros de vida insalubre que hoje inquietam as cidades, mesmo 
as mais ricas. Em vez de os abandonar às contingências da natu
reza e à desregulação da incerteza, é indispensável recuperá-los 
para a cidadania, retirando-os da submissão às diversas violências 
que lhes são impostas do exterior minando-os por diversas formas 
de tráfico, que daí alastram para o todo urbano. Esse é um desa
fio político: recuperar as partes perdidas das cidades, para ganhar 
cidadãos. É por estes que se deve começar e não pelo urbanismo 
orientado para a construção e a circulação. 

Será ainda possível pensar as cidades a partir dos seus proble
mas para as mudar, ou pelo menos para as melhorar? Há tempo e 
meios para pensar as cidades a partir do seu lugar e da sua ligação 
à terra? A mudança precisa de uma ecologia do espaço habitado", 
uma EkúmenoSofia, animada pelo regresso da natureza. Essa eco
logia urbana deveria abandonar o pesadelo da criação de paraísos 
artificiais encenados com betão e verdura inútil. Não seria possí
vel fazer nas cidades uma intervenção mais radical, menos assente 
no imobiliário e no comércio, sem tantos constrangimentos de 
propriedade, sem o calculismo do lucro, sem tanta reverência 
patrimonialista? Mas que critérios e que princípios nos guiariam? 
Poderiam ser poucos e simples: o cosmopolitismo, a convivência 

21 Cf Sheppard (2006: 299-315). 
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com a diversidade, as regras da hospitalidade. Princípios que sem 
ingenuidade dessem corpo a uma governação democrática com 
poder de intervenção na cidade, na sua estrutura, na sua vida. 
Haveria ainda a linha do poder a transpor. Até que ponto todos 
nós e os que governam de facto ou de direito a cidade podem estar 
dispostos a perder a sua parte de poder, admitindo todas as pos
sibilidades que contribuam para que a cidade se torne de facto e 
para todos um lugar bom para viver? 

Quanto mais nos perdemos e encontramos nas palavras e 

nos mapas e planos de e para cidades, mais nos parecemos 
rever no encontro e desencontro entre o campo e a cidade, seja 

na vivenda suburbana, ao mesmo tempo afastada e próxima 
da cidade compacta, seja na vida dupla com "dias úteis" na 
cidade e residência de fim-de-semana ou passeio semanal ou 
esporádico em busca da natureza na praia ou no campo, seja 

também pela reintrodução da natureza (real ou pretendida) na 
cidade, ao mesmo tempo que mumificamos e turistificamos as 

aldeias "perdidas" da montanha a partir de gostos urbanos, as 
quais ficaram afinal tão próximas pelas novas redes viárias e 
outras. Nuns e noutros espaços, as cidades, aldeias e campos 

resistem e regressam ou reinventam um passado feito futuro, 
apesar de nós e do planeamento, seja nas espécies animais 

e vegetais protegidas e quase idolatradas no Central Park de 
Nova Iorque, ou nos novos bosques que se formam a partir 
das árvores de suporte à vinha de enforcado nalguns terraços 

entretanto abandonados pela agricultura no Minho Interior e 
no regresso de uma diversidade animal e vegetal e melhoria 

da qualidade da água promovida pela desvalorização da agri
cultura intensiva. 

No planeamento das cidades, ganham muita força na 

América do Norte os ideais ditos de um Novo Urbanismo ou 
de um Smart Growth, que valorizam a cidade compacta, onde 

andar a pé é o principal modo de circulação e nas maiores dis-
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tâncias se privilegia o transporte colectivo. Na Europa também, 
por via das orientações políticas para a sustentabilidade e a efiH 

ciência energética que lhe está associada, promove-se cada vez 
mais a compactação, com protecção dos espaços verdes que 

restam entre as cidades, sem esquecer a valorização dos que 
ficaram no seu interior, associados ao princípio da mistura, seja 
entre pessoas {ricos e pobres, nacionais e ditos estrangeiros, 

habitantes e visitantes), seja entre usos do solo (residência com 

comércio e serviços, espaços de ensino junto de espaços de 
investigação e de empresas, por exemplo), ou ainda entre for
mas diversas de utilização do espaço público e do privado, com 
valorização da sua articulação (por exemplo através da transpa

rência obtida pelas amplas superfícies de vidro de prédios de 
escritórios, ginásios e estúdios de televisão, ou através do uso 

do espaço público por empresas, por exemplo com criação de 
esplanadas ou realização de eventos publicitários}. 

Por outro lado, passando da escala urbana local para a 

regional, realçando a vantagem da sua articulação, é hoje con
siderada prioridade política a gestão de regiões urbanas, vistas 
não apenas como policêntrícas e plurimunicipais, mas inter

regionais e até internacionais, governadas por um mosaico 
institucionalmente complexo, as quais, se por um lado concen

tram pessoas, empresas e riqueza e todos os conflitos ineren
tes a esta concentração, por outro lado constituem o principal 
motor do desenvolvimento mundial. E se é certo que apresen

tam desequilíbrios e heterogeneidades internas por vezes cho
cantes, assim como com espaços envolventes em perda (com 

despovoamento e desvitalização, quando não mesmo deser
tificação), por outro lado constituem espaços de integração e 

de multiculturalismo excepcionais que como nenhum outro 
espaço promovem o desenvolvimento de todos e que, não cor

respondendo à cidade ideal, serão para uma crescente parte da 

população do mundo o ideal de cidade. 
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