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Introdução_ 

 

‹‹As gaivotas voltaram ao meu horizonte pairando sobre a falésia (...) personalizam nos 

seus voos errantes a minha dispersão, de quem tem, contra o vento presente, mil pensamentos em 

fuga; não sei para onde fogem estas imagens enlaçadas de gaivotas. Deixam-me supor que é no 

ponto de dispersão que está o novo lugar. Fixo essas imagens no esquecimento, quando se afogam 

na areia ou no mar, e exercem sobre mim a última tentativa vã, de me atrair. Eu tinha sobre os olhos 

um outro pensamento.›› (Llansol, 2005a) 

 

Dez palavras. 

 

Pensar o território significa estar consciente da multiplicidade do olhar, da complexidade 

dos sistemas naturais que o definem mas sobretudo, actualmente, da evolução das sociedades e do 

mundo. Significa, também, redescobrir na acção e nas ideias o sentido das palavras; uma matéria 

decisiva que nos envolve como uma nuvem e cuja longevidade diverge, por vezes, do tempo em que 

vivemos. Gostaria de sentir que este trabalho se ocupou do que resta a jusante das palavras. E que 

procurou alguma utilidade ao ignorar as virtudes do definitivo ou do provável. 

Na sequência de dez palavras que trago a este texto, não existe um propósito de 

síntese mas sim de digressão, partindo de uma análise global sobre as inquietações e possibilidades  

que  povoam a nossa existência contemporânea . 

Não anda longe, no tempo, o tempo das utopias. Tão próximas e sedutoras é muito 

forte, ainda, a tentação de as replicar. Desejaríamos agir sobre o exterior, libertá-lo de todos os 

demónios, e com isso obter algum apaziguamento; mas o mundo, exige hoje mais do que a mera 

racionalidade. Pede-nos que interpretemos o instante no seu espectro múltiplo e contraditório. E é 

sob esta fissura e luz - em que procuramos novos sentidos – que as palavras se tornam necessárias 

pela energia que nos cedem nessa construção. 

Planear talvez signifique, simplesmente, abrir um espaço para o homem. Se a equação 

pudesse ser tão simples, diríamos que, para além da terra e dos outros elementos, o que 

verdadeiramente necessitamos é de favorecer a energia humana orientada para o bem-estar material 

e espiritual. E é neste ponto – em que recordo Memória do mal, Tentação do bem (Todorov) –, que 

voltam os grandes termos e o equívoco do seu significado. Mas não serão os equívocos a capa 

suave dos interesses e contradições, uma espécie de líquido amniótico em que mergulha a 

humanidade? 

Termos como ‹‹Desenvolvimento››, ‹‹Crise›› ou ‹‹Crescimento››, povoam as páginas dos 

jornais, ouvem-se a cada passo. É uma circunstância que decorre da relação inversa que se tem 

vindo a estabelecer entre a transformação do mundo e a criação de expectativas. A ideia de que o 

desenvolvimento não é equacionável sem crescimento económico e progresso tecnológico – 

contendo, implicitamente, a noção de que os nossos processos de sobrevivência dependem da 

exploração contínua de recursos não renováveis –, deixou de manter a sua aura de credibilidade. 

Já não é possível insistir num modelo de crescimento assente em recursos finitos. São exemplos: o 

solo, o petróleo, a água ou a biodiversidade. 

No plano social, perguntamo-nos se a insegurança crescente não estará associada ao 
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fenómeno da globalização. A dinâmica de mercado universal, associada à livre circulação de 

capitais, destruiu os equilíbrios regionais conseguidos num longo processo sedimentar. Países e 

regiões enfrentam, subitamente, uma concorrência que já não é de proximidade, pertencendo antes 

ao espaço longínquo do desconhecido. As assimetrias que advêm, por um lado, do grau 

desenvolvimento tecnológico, por outro, da liberdade e direitos humanos, não se resolvem sem que 

antes se produza um desgaste irreversível na vida de muitas comunidades. O factor de diferenciação 

torna-se numérico, 0 e 1, ausência ou presença dentro do mercado económico. 

 É neste  momento de «margem» em que nos encontramos, que se exige uma reflexão 

sobre as crenças e os hábitos, de modo a encontrar novos paradigmas, um horizonte para novos 

modelos de actuação. 

  A  Arquitectura paisagista, enquanto área de estudo e intervenção no território, reconhecido 

como um sistema integrado de varias componentes: ambientais, socioeconómicas e culturais, que 

espelham cada vez mais estas tensões, não pode alhear-se da realidade, da sua corrente 

irreversível, sob o perigo de perder relevância enquanto disciplina. Deve adquirir uma percepção 

aguda  sobre o contexto actual, reflectindo e agindo sobre ele. 

  

  «Devemos começar a pensar que a temática da paisagem e a prática da arquitectura 

paisagista tem o potencial de ser passível de iniciar uma transformação crítica sobre os programas 

metafísicos e políticos que operam numa dada sociedade, e que a disciplina não constitui apenas 

uma reflexão cultural mas um instrumento activo na modelação de um lugar no futuro.» (Corner, 

1999a)  

 

 A velocidade e poder de transformação humano provocou uma mutação rápida e contínua na 

paisagem, consentida pelo progresso tecnológico e marcada por uma espiral de estímulos 

inevitáveis. É nesse crescendo seminal que ganha corpo o desejo de mudança. 

 

  «O espaço em que nos movemos no quotidiano, o espaço privado das nossas casas, o 

espaço urbano constituído maioritariamente por percursos e retalhos de espaço público, o território 

que percorremos quando nos deslocamos de um lugar para outro é uma realidade instável. A 

velocidade actual das transformações tornou-o num espaço profundamente dinâmico.» (Cannavó, 

2006) 

  

 O território assume-se como uma infra-estruturação global, baseada em lógicas de produção 

e de consumo imediatas, expansíveis e adaptáveis a qualquer lugar, sem ter em consideração os 

processos ecológicos, as dinâmicas sociais em presença e, sobretudo, a ideia de um futuro a longo 

prazo em que se respire fluência e continuidade ao invés de uma linearidade insustentável e ilusória. 

  Surge uma paisagem «transgénica», de sobreposição e adjacência de signos recentes e 

anteriores, em que não se percebe uma verdadeira inter-conectividade nem se reinventou uma nova 

semântica. 

 O surgimento rápido e inesperado de novas marcas territoriais numa paisagem sedimentada, 

geraram um território em que se pressente a fragilidade e ambiguidade da sua natureza 

fragmentária. 
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 «Considerando a existência de um código de leitura da paisagem, constata-se que a 

definição hermenêutica relaciona a fragilidade com a fragmentação e assim o contrário de 

conectividade.» (Goula, 2007a) 

 

 Surge a ideia de desligamento como condição do nosso contexto contemporâneo, em que a 

sobrevivência depende mais do que está distante, do que da proximidade, suscitando também a 

dúvida sobre a viabilidade desta dependência. 

  Coloca-se a questão da importância da interactividade, (contrária á fragmentação) entre as 

diversas dinâmicas que actuam no espaço e conferem densidade e consciência ao nosso habitar. Só 

assim poderemos falar de multi-funcionalidade da paisagem, em que as nossas contingências ou 

possibilidades se enquadram num processo cíclico, aberto á evolução. 

 A cidade, centro máximo do desenvolvimento humano (onde a população mundial se vai 

acumulando, estimando-se que atinja os 80% em 2030), constitui talvez o maior «cluster», 

requerendo recursos que pela sua distancia e escassez, criam dependências e fenómenos 

insustentáveis á escala planetária, desconectando-se do seu espaço mais próximo e do próprio 

substrato que a define. 

 Na cidade, cuja origem remete precisamente para as potencialidades do lugar onde se 

inseriu –fertilidade dos solos, clima, localização estratégica –, ocorre a involução e a alienação 

progressiva do seu próprio sistema de equilíbrios dando lugar a uma predominância extensa e 

encerrada do fenómeno urbano como hoje o conhecemos.  

 A cidade programada e temática, escondida sobre o braço da democracia, estendeu-se. 

Pode ser encontrada e fabricada em qualquer lugar desde que seja possível captar os fundos para a 

sua materialização . Talvez, seguindo esta lógica, se encontre uma nova luz nas reflexões de Rem 

Koolhaas. 

 

 «A cidade genérica, não é mais que um reflexo da necessidade actual e da capacidade 

actual (...) É a cidade sem história. Se fica pequena simplesmente se expande, se fica velha se 

renova ou auto-destrói. É igual de emocionante ou pouco emocionante em todas as partes (...) É tão 

superficial como um estúdio de Hollywood, pode produzir uma nova identidade do dia para a noite.» 

(Koolhaas, 2006) 

 

 O espaço rural deixa de existir enquanto lugar de uma sociedade que realiza agricultura, 

para passar a ser uma extensão urbana fornecendo serviços de turismo e comércio e dando corpo a 

uma ideia de transurbância humana sustentável. A agricultura transforma-se também num enclave, 

distante da urbe, altamente produtivo e móvel mas cada vez mais limitado pela desqualificação de 

recursos que opera. 

 A arquitectura priva-se de encontrar novos equilíbrios nomeadamente desprezando a 

influência que pode ter na construção de uma realidade social, ambiental e económica mais justa,  

preferindo servir as grandes corporações, contribuir para a criação de uma linguagem de poder, e 

concorrer para a definição de um território cada vez mais homogeneizado e espelho de grandes 

desequilíbrios. 
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 Aceitando a instabilidade como uma condição da realidade contemporânea, podemos 

considerá-la como a janela aberta para a regeneração de um sistema  e não como um mal em si 

mesmo. 

 Se deixarmos, por outro lado, de olhar a paisagem como objecto de uma indústria, 

poderemos descobrir o espaço indefinido e intersticial que se encontra entre e dentro da porosidade 

existente nestes enclaves do mundo desenvolvido. Surgem, em grande quantidade, espaços 

indecisos, de tensão e de vida, humana e/ou biológica. Lugares onde as lógicas se reformulam 

activando novas dinâmicas, ocorrendo á margem da programação, subvertendo-a, escapando ás 

regras consensuais. Esses espaços habitam as infra-estruturas da nossa cidade, os interstícios da 

urbanização, as fronteiras entre países, os lugares intermédios entre realidades urbanas, os espaços 

de respiração ilegal, os lugares de abandono ou os lugares resíduo da nossa civilização. Estas 

entidades constituem um reduto de ideias. São reservas em que o futuro é ainda viável, encerrando a 

possibilidade de conter a chave da reformulação e entendimento do território, caso se legitimem 

novas opções de habitar e, sobretudo, de viver e sobreviver com base num novo conceito de 

desenvolvimento. Um conceito que dê sentido à realidade contemporânea.  

 

 «If you can’t solve a problem, its because you’re playing by the rules.» (Arden, 2003) 

 

Um Projecto.  

A ideia de que a arquitectura paisagista pode chegar antes, de que devemos assumir 

uma atitude exploratória de zonas em tensão, em que possamos ser úteis em conjunto com outras 

áreas do conhecimento, propondo, divulgando, sensibilizando para novas formas de ocupação e 

existência, antes que estas sejam definidas por um programa.  

A segunda metade deste trabalho recai sobre o estudo e proposta para uma zona 

periférica e suburbana de Lisboa. A faixa situada entre a Trafaria e a Cova do Vapor. Caracterizada 

por povoamentos de génese ilegal, esta margem da cidade acolhe comunidades particularmente 

vulneráveis não apenas à especulação imobiliária-turística dos valiosos terrenos que ocupam, como 

também à dinâmica de avanço do mar que se verifica na foz do rio Tejo e à fragilidade do 

ecossistema dunar que ocupam. 

Ao percorrer os povoados, percebe-se, porém, que um problema mais fundo se insinua 

na vida das comunidades. Está para além da ilegalidade embora se relacione, de algum modo, com 

a origem da fixação nos dois principais lugares observados: a Cova do Vapor de raiz essencialmente 

piscatória e o Torrão, que mantendo essa matriz, deve também o seu crescimento ao fenómeno 

imigratório. Esse problema que, em síntese traduziríamos pelo carácter emocional que reveste a 

ligação ao sítio, só é sentido no decorrer da viagem ao interior das palavras e desencantos dos 

habitantes. Nele perpassa, como fundo da resiliência das populações, o sentimento de alguma 

inevitabilidade. Quando vemos o rio pelas ruas abertas do Torrão, estamos por fora do olhar daquela 

comunidade que, endurecida pela ausência do conforto, pensa, talvez, fragmentar-se e, noutro sítio, 

numa qualquer morada do esquecimento, procurar individualmente uma nova identidade. 

No Portugal aberto ao exterior, colocam-se algumas probabilidades no âmbito de uma 

sectorialização mais radical da economia. Mas, a esta tendência, opõe-se o sentimento, algo 

periférico mas assertivo, de que o futuro politico – na Europa e no mundo – nos poderá trazer 
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algumas desilusões. A definição estratégica para o nosso desenvolvimento ressente-se desta 

contradição e converte-se, com frequência, num debate comprometido pela ambiguidade. 

Equacionada nas suas razões, a hesitação pode, contudo, organizar, no tempo, a 

integração da mudança, transformando-se num factor de regeneração do território. 

Tendo em mente o conceito de desenvolvimento sustentável, procurei estabelecer uma 

metodologia de intervenção ancorada na ideia de que é possível impulsionar um novo futuro 

económico consolidando e aprofundando a regeneração conjugada dos processos ecológicos. 

Nesse sentido, é indispensável que se rejeite o paradigma clássico cuja lógica de 

desenvolvimento se baseia em projectos turísticos ou na especulação imobiliária; o contrário significa 

ignorar os problemas das comunidades, beneficiando apenas a construção e o financiamento 

imediato das câmaras municipais. 

Deve, também, questionar-se a ideia de utilização intensiva de um território. Essa ideia 

está associada a uma forte exploração e esta por sua vez a um plano definido e definitivo que é o 

contrário do que se pretende equacionar. 

E, por fim, pensando nas transformações futuras, é fundamental que se considere a  população 

como um potencial de trabalho e energia. Combater o desarreigamento, criar oportunidades 

económicas, favorecer a ligação ao sítio ou, até, a auto-construção controlada, são preocupações 

que devem sobrepor-se à simples ideia de demolição. 

Situaria o interesse deste trabalho, não apenas no plano final, mas também no conjunto 

de dúvidas e perplexidades que ocorrem quando nos aproximamos de um sítio reflectindo sobre o 

mundo e, inversamente, quando vemos o mundo desse observatório que é o lugar onde estamos. 

Neste contexto, não é negligenciável o impulso resultante de algumas contradições:  

– A ameaça de avanço do mar para os estabelecimentos existentes. Mas, dissuadindo a demolição: 

a ligação aos sítios, a poética dos lugares. 

– O sentimento, já muito presente, de que os bairros são meros dormitórios e a necessidade de 

inverter a tendência procurando a fixação activa das populações. 

– Por um lado, a criação de actividades locais (exploração das algas; pesca; agricultura; turismo e 

serviços locais, equipamentos, etc.) que, no tempo, poderão significar consideráveis ganhos sociais. 

Por outro lado, a resistência aos investidores que visam um lucro mais rápido baseado numa 

exploração organizada e intensiva. 

– A necessidade de restabelecer equilíbrios ecológicos perdidos – designadamente a recuperação do 

sistema dunar – e a sua compatibilização, no tempo e no espaço, com os novos nexos a estabelecer. 

O projecto não deve ser visto como um conjunto de decisões mais ou menos formais ou 

construtivas, mas sim como um meio de criar nexos, fomentar e relacionar actividades humanas, 

repor equilíbrios ecológicos, activar processos, significar a paisagem. É desta oportunidade inicial e 

respeitando a sua complexidade que surgirá, no tempo, a mudança no território consubstanciando as 

componentes materiais e imateriais. 

O plano final deve ver-se como uma peça complexa em cuja espessura se define um 

processo no tempo. Os seus ‹‹layers›› poderão ou não manter-se consoante o fluir dos 

acontecimentos. A sua validade medir-se-á pela capacidade que revelar de absorver o imprevisto, 

preservando alguma utilidade. 
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Fragmentos_ 

O espaço da segregação 

  

 Gostaria de iniciar uma viagem como um estranho ás fronteiras da cidade pós -industrial, 

percorrer os viadutos e estradas que sobrevoam e atravessam a enorme nebulosa de constelações 

que constituem o subúrbio e com os olhos transparentes, procurar sinais, fragmentos, abandonos e 

banalidades reconfortantes. Perante a fragmentação física destes lugares a minha consciência 

estilhaça-se em mil e uma novas ideias, mil e um novos lugares que irão constituir a  verdadeira 

identidade contemporânea que me é contingente.  

  

 A evolução do fenómeno urbano pode ser explicada através de ciclos económicos e 

culturais. O primeiro ciclo corresponde à cidade industrial de finais do século XIX em que ocorre a 

separação social e funcional das áreas residenciais dos trabalhadores relativamente às das classes 

mais altas bem como o traçado de espaços públicos e privados pelo estado. O segundo ciclo, a partir 

dos anos 20 caracteriza-se pela dissolução do espaço rural com a fuga para a cidade industrial. 

Surgem os subúrbios onde a noção de especialização e do zonamento monofuncional baseado num 

racionalismo simplista se torna essencial nos domínios do trabalho, da habitação e do lazer. O 

terceiro ciclo inicia-se nos anos 60 e ainda hoje perdura, correspondente á cidade fordista de pós-

guerra, de dispersão acentuada, onde os modelos de regularidade, ordem e evolução contínua que 

outrora marcavam o desenvolvimento da cidade se encontram em falência (Marques, 2004a). 

 A transição de uma época moderna para uma pós-moderna e a sua influência na forma 

urbana revelam, implicitamente, os modelos operativos e as crenças ideológicas que caracterizam as 

diferentes fases.  

 Enquanto o modernismo universal é identificado como a crença no progresso linear, nas 

verdades absolutas, no planeamento racional e na estandardização do conhecimento e da produção, 

o pós-modernismo, em contraste, privilegia a heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras 

do discurso cultural. É a fragmentação, a indeterminação e a desconfiança que se opõem  a modelos 

universais e totalizadores (Harvey, 1999). 

 Mas se a descrença cultural em modelos totalitários  é verdadeira, a aceitação de um modelo 

económico livre e global caracterizado por uma enorme dispersão de actividades pelo território  e por 

uma estética decorrente do prazer e do consumo do «flâneur» contemporâneo também o é.  

 Podemos arriscar a afirmação de que a globalização é hoje a circunstância que mais 

caracteriza o sentido de desenvolvimento das regiões, dos países e do Mundo. 

 O início da globalização pode ser relacionado com a crise no sistema de produção fordista 

causada pela concorrência da indústria japonesa e de novos países industrializados bem como a 

relocalização industrial em novas áreas geográficas que conduziu à emergência de novos sectores 

de alta tecnologia, das indústrias orientadas para o consumidor e dos serviços às empresas e 

pessoas. Inicia-se um novo paradigma tecnológico, com formas mais flexíveis de produção e com um 

trabalho mais personalizado. (Scott, 1988). 

  Opera-se uma mudança de escala na economia, ocorrendo a predominância  das escalas 

supranacionais e intra-nacionais em detrimento da escala nacional. As relações entre o Estado e a 

economia alteram-se. Nas áreas metropolitanas os processos de desenvolvimento e crescimento 
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passam a constituir realidades fundamentais do novo mosaico global das economias locais/regionais 

surgindo novos espaços decorrentes desta nova organização (Marques, 2004b). 

 É precisamente com o início da globalização que o termo metrópole começa a surgir no 

vocabulário comum para designar uma entidade urbana cuja forma em transformação avassaladora, 

aliada ao aumento potencial de população, exigia ser nomeada segundo novas designações. 

 No entanto já na literatura sociológica de inícios de século XX Werner Sombart, Max Weber e 

Georg Simmel adoptam a noção de metrópole sobretudo para sintetizar multiplicidade, dispersão, 

interacção e a relação directa da «nova cidade» com o fluxo abstracto da economia financeira (Solá-

Morales, 2002a). 

  Podemos hoje expandir, ainda, o termo metrópole para metápole, uma realidade híbrida de 

conjugação de actividades como indústria, serviços, lazer, agricultura num único território. Ocorre da 

extensão do fenómeno da competitividade do capital a um espaço mais vasto do que as áreas 

metropolitanas, influenciando a mutação de áreas marginais. A paisagem incorpora assim os 

espaços heterogéneos e intensivos da sociedade actual que procuram  um lugar na região e no 

mundo (Magalhães, 2001). 

  

 «São os fenómenos de desterritorialização combinados com potentes sistemas de fluxos que 

originam uma estrutura espacial inédita nas formas urbanas anteriores . A metrópole estende-se em 

galáxias difusas que serão consideradas segundo o tipo de relações que pretendamos detectar. Não 

existe zonamento de funções mas uma multiplicidade de centros conjugada com uma alta 

especialização funcional e permanente mistura de actividades. Os espaços de conexão, vias de 

transporte e pontos de intercâmbio informático são num certo sentido, os verdadeiros suportes da 

identidade metropolitana.» (Solá-Morales, 2002b) 

  

 A globalização estruturou um território uniformizado em que o urbano e o rural, o nacional e 

transnacional se dissolvem numa entidade que pode ser considerada híbrida, caracterizada por uma 

organização em enclaves financeiros, científicos, turísticos e até de natureza política/geo-estratégica 

como os paraísos fiscais, pólos de investigação, resorts, e, mesmo, cidades barricadas altamente 

securizadas,  instaladas nos países em guerra ( ex: Pólos Americanos no Iraque).  

 Os enclaves tendem a desconectar-se do seu contexto. Espelhados por comunidades 

enclausuradas em condomínios fechados, pólos de  escritórios,  parques temáticos, atracções 

turísticas , e clusters de funções especiais (geo-estratégicas, sanitárias, fiscais, etc),  promovem a 

fragmentação e a profunda segregação social. 

A emergência da privatização, paralelamente ao declínio do domínio público, levou à eclosão de uma 

imensa «cidade fortificada» que constitui uma espécie de alienação  urbana num mundo global 

(Moustafa, 2008). 

  A fragmentação sobrepõe-se assim á conectividade, condição essencial para a viabilidade 

dos processos naturais, sociais e mesmo económicos. 

 Se a «fragmentação» e uniformização territorial é verdadeira, a  fragilidade dos desequilíbrios 

social, ambiental e económico, como espelho de um sistema global/ocidental – onde o 

desenvolvimento é sinónimo de crescimento económico – também o é. 

  Por todo o mundo se acumulam tensões que resultam das desigualdades causadas por este 
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processo.  

 Os países em desenvolvimento tornam-se cada vez mais inviáveis uma vez que a 

distribuição de rendimento flui sempre para os países do centro económico e, também, porque a 

exportação de modelos de desenvolvimento ocidentais – baseados na industrialização e 

competitividade – se revela ineficaz na resolução dos problemas e especificidades locais, 

nomeadamente da agricultura. 

 Mesmo nos países desenvolvidos a especialização provocada pela globalização conduz a 

um mau aproveitamento dos recursos, à desigualdade e à marginalização e, sobretudo, a uma mono-

funcionalização da paisagem  pelas actividades que parecem mais rentáveis para cada país. 

 Podemos olhar o caso de Portugal que perante a falta de rentabilidade das actividades 

agrícola e piscatória portuguesas – no quadro de um mercado global formatado – investe os seus 

principais fundos num turismo massivo (baseado em resorts ou na desqualificação da sua faixa 

litoral), na especulação imobiliária e nas grandes obras públicas (TGV, aeroportos, porto de Lisboa) . 

O poder político acredita(?) que desta forma se estimula a actividade da construção civil, dominante 

em Portugal, promovendo o emprego e o desenvolvimento. Esta visão provoca disparidades sociais 

e económicas, degradação dos sistemas ecológicos, e mais grave,  pode significar no futuro – 

perante a falência de recursos como o petróleo ou a ocorrência drástica de alterações climáticas – a 

precariedade da sobrevivência e da soberania num contexto em que as distâncias se tornem 

inviáveis. 

  O poder político parece submeter-se ás regras do capital abdicando de uma visão 

prospectiva, da gestão de recursos e oportunidades num mundo que pode vir a ser diferente do que 

conhecemos hoje.  

 A crise económica, a instabilidade energética, a escassez de recursos, as alterações 

climáticas e os conflitos geo-políticos, são os sinais de «falência» de uma visão autista do 

desenvolvimento e podem conduzir-nos  no futuro a mergulhar numa distopia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Ausência_  

Arquitectura e sociedade 

 

 Qual é, hoje, a relevância da arquitectura (nas suas diversas vertentes, paisagista ou civil) 

para a evolução da sociedade e da forma urbana? Não terão sido poucas as suas contribuições; no 

entanto penso que esta disciplina submergiu no próprio «texto» de um mundo criado segundo o 

desejo do capital. 

 O movimento moderno parece ter constituído o ultimo momento de participação activa da 

arquitectura na política e na sociedade com base em novos modelos de urbanização e habitação 

que, «iluminados» por uma crença positivista, pelo progresso tecnológico e pelas utopias de 

igualdade social, privilegiavam uma especialização e conforto das várias actividades humanas 

(trabalho, lazer e habitação ) dentro de uma lógica de separação funcional e uniformização da 

paisagem. 

 A utopia do movimento moderno operou a «desconstrução» de um contexto mas fê-lo com 

um sinal político e social de crença num modelo que promovia teoricamente o conforto e a equidade 

humana. 

 «Os fundamentos da modernidade, a tecnologia, a economia e a política eram considerados 

os ingredientes reformistas das sociedades ocidentais e o desejo inerente á pratica arquitectónica 

era o da convergência com os movimentos sociais e os partidos nacionais. Emergia uma vontade 

metafísica de unidade e um sentido de comunidade que conduziram no entanto a uma visão 

excessivamente homogénea da sociedade do ponto de vista estético e sociológico. O modernismo 

constituiu, no entanto, um momento fértil na compreensão do poder da arquitectura e do 

planeamento num contexto alargado á sociedade e ás suas motivações» (Thau, 2008). 

   

 O fim das utopias modernistas  e a transição para um período pós-moderno relaciona-se não 

com as ideologias subjacentes ao modernismo mas essencialmente com a forma de as pôr em 

prática e com os conflitos suscitados pelo mercado livre. A conclusão retirada foi a de que a 

uniformização e descontextualização operada não eram suficientes para combater o poder do fluxo 

financeiro materializado em espaço e  em formas de organização da sociedade. 

 O modernismo, enquanto movimento, entra em decadência  não pelos ideais  sobre os quais 

se fundara mas devido aos princípios em conflito que lhe estavam subjacentes. A contradição entre a 

vontade de uma mudança social e o mercado capitalista ou o poder institucionalizado (Bell, 2008a). 

 Com a decadência do modernismo inicia-se uma reflexão teórica livre de modelos 

hegemónicos e acreditando na evolução da sociedade por explosão da sua intrínseca diversidade, 

dos seus diversos contextos culturais. O pós-modernismo espelha esta tentativa de se subtrair ao 

domínio do período moderno pela crença na complexidade, na história e  na heterogeneidade do 

mundo como matéria sedutora da criação.  No entanto  e paralelamente á sedução pela diversidade, 

promove simultaneamente o enaltecimento das individualidades e o enfraquecer da dimensão 

comunitária no seio de um mundo cada vez mais global.  

 Perante o capitalismo mundial e o enfraquecimento do poder do estado, a arquitectura torna-

se numa actividade de expediente, tecnocrata, empenhada na resolução dos desígnios 

programáticos dos clientes, sem grande margem ou vontade para revelar as suas verdadeiras 
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possibilidades na modelação de um futuro comum. 

 O pós-modernismo espelhou as importantes contradições entre a emancipação de ideias que 

visionavam o poder plural e o aprisionamento da arquitectura dentro do poder institucionalizado. A 

ausência de capacidade da arquitectura para ser parte nas grandes alterações sociais tem como 

consequência o «encerramento» dentro de si própria. Nesta perspectiva a libertação crítica  dos 

domínios do racionalismo ocorre em simultâneo com a progressiva separação entre política e 

arquitectura iniciando um período que pode ser denominado pós-político ou pós-crítico, não 

programático e apenas sintomático tornando-se difícil pôr em pratica o legado de reflexão filosófica e 

científica nos vários domínios, perante as forças e tensões que nos condicionam (Bell, 2008b). 

 Se de certa forma a arquitectura enquanto disciplina influente no processo de modelação e 

questionamento do desenvolvimento submergiu ou perdeu influência, não significa que não tenha 

estado activa na legitimação e construção de uma linguagem «económica» de poder. 

 Verifica-se  que as mudanças mais radicais operadas pela globalização não se encontram 

expressas na linguagem do direito e da democracia mas antes na linguagem arquitectónica e 

urbanística. Embora muitas vezes a arquitectura advogue uma posição apolítica , desde há muito 

tempo que tem servido como catalisadora do  poder e se tem «sentado» à mesma mesa que os seus 

decisores (Easterling, 2008). 

 A  arquitectura paisagista evoluiu, paralelamente, de uma ideia de paisagem baseada no 

espaço informe modernista – que constituía o negativo dos edifícios – e das concepções estritamente 

ecológicas,  baseadas em zonamentos funcionais do movimento moderno, para um alinhamento 

multidimensional/transversal onde os contributos da ecologia , as reflexões em torno de contexto e 

cultura e a aproximação artística se revelaram  importantes elementos teóricos  na definição de uma 

ideia de paisagem viável que represente formalmente a cultura do presente e ecologicamente o 

substrato do futuro.  

 Constatamos que Mcharg nos deixou grandes contribuições  apontando para o conhecimento 

dos processos naturais e das aptidões territoriais como informação essencial na formalização do 

projecto; sabemos que o pós modernismo e o estruturalismo nos revelaram a importância do 

contexto e da cultura como marcas estruturantes da paisagem ao longo do tempo e que as 

sucessivas evoluções estéticas contribuíram para a criação de um vocabulário formal contemporâneo 

que se espelha em projectos de grande qualidade. 

 Mas perante uma Globalização que provoca frequentemente a uniformização dos espaços, a 

desqualificação dos ecossistemas, a especulação e a atribuição de um valor meramente 

propagandístico à paisagem, os nossos conceitos têm-se demonstrado, no mínimo, pouco 

operativos. 

 Atitudes excessivamente conservacionistas  paralelamente com atitudes excessivamente 

formais ou excessivamente cristalizadoras, tentando regenerar marcas culturais perdidas em 

processos encerrados, são tentativas estimáveis e portadoras de virtude mas que no fundo 

constituem redomas, estudos cegos perante uma realidade em intensa transformação: a paisagem. 

 Se a arquitectura paisagista não se afirma como interveniente activo na modelação dos 

processos sociais, económicos e ambientais que «constroem» espaço, isso deve-se, em muito, ao 

facto  de não termos interiorizado a velocidade de transformação e os conflitos que operam essa 

transformação. Só tomando consciência do funcionamento desses processos poderemos apresentar 
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alternativas mais viáveis ou sustentáveis com uma base essencialmente parametrizada pela 

mediação e instrumentalidade. Longe, porém, de equacionarmos o afastamento das preocupações 

de ordem formal ou dos problemas ecológicos, desejamos a sua inserção como valores de um 

processo mais vasto, integrado e multifuncional. 

 Devemos entender a paisagem não como um substantivo mas como um verbo. A paisagem 

como reflexo da organização de uma sociedade no território constitui uma entidade activa e 

dinâmica, sujeita a forças e tensões que a transformam ao longo dos tempos.  

 A arquitectura paisagista enquanto área de estudo e intervenção na paisagem deve ter a 

capacidade de agir nos programas metafísicos e políticos que operam na sociedade não se 

remetendo somente para reflexões culturais nostálgicas mas servindo como instrumento activo no 

despertar de uma cultura moderna. A paisagem tem a capacidade de alterar comportamentos por ser 

eidética, experimental e física revelando poder para expressar ideias e mudar mentalidades. Devido 

á sua escala e profundidade, a paisagem serve como metáfora de inclusão da multiplicidade e do 

pluralismo integrados numa visão sintética que permita a interacção das diferenças entre si. A 

paisagem engloba a experiência natural e fenomenológica mas a sua «eficácia» reside numa visão 

estratégica que permita alinhar forças distintas ( sociais, políticas, ecológicas, privadas, etc) em 

novas e interactivas alianças (Corner, 1999b).  

 A dificuldade desta visão reside no facto de a arquitectura paisagista ser instrumentalizada 

pelo poder económico e político, não tendo capacidade de revelar a sua independência nem de 

exportar visões perante o mundo cada vez mais programado e formatado.  

 O impulso cenográfico ou predominantemente formal da intervenção do arquitecto ou do 

arquitecto paisagista reduz modos mais profundos de existência, de inter-relação e de criatividade, 

acabando por conciliar as agendas das entidades que investem e constroem. Estas, impõem sérios 

limites á capacidade das disciplinas arquitectónicas de forjarem novas relações culturais entre 

paisagem e sociedade, que sejam mais sustentáveis, promovendo a equidade social e o bem estar. 

 As disciplinas de intervenção territorial tem o dever ético de iniciar a exportação de ideias ao 

invés de imagens. Quando se desenha paisagem promovem-se ideias de desenvolvimento, e só 

após a reflexão sobre este conceito  poderemos actuar com consciência, criando uma nova cultura 

em que a paisagem, a ética social, a sustentabilidade ambiental e a poética de sobrevivência 

emergem no interior de um processo sempre aberto á «especulação». 

  

 «O estabelecimento de uma paisagem complexa e «instrumental» envolve mais 

conhecimentos organizacionais e estratégicos do que conhecimentos de composição formal, mais 

atitudes operacionais do que meramente representativas. Envolve transitar das aparências para os 

significados relacionados com o funcionamento e interacção entre processos.  Segundo esta ordem 

operacional, tópicos como programa, evento, utilidade, economia, produção, constrangimentos e 

desejos são transformados em paisagem com significado cultural renovado (...) Esta aproximação 

remete-nos para o termo dispositivo que se refere à disposição táctica e subtil das partes de forma a 

configurar estádios de condições necessárias para precipitar um máximo de oportunidades no tempo, 

transformando limites e espaços «negativos» em positivos e potenciais.» (Corner, 1999c)  

 

 São as novas dimensões éticas e o estatuto de escassez na contemporaneidade, diversas e 
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desconhecidas de outrora, que obrigam a uma nova visão da realidade que será também uma outra 

visão de nós mesmos e à eventual reconstrução de uma verdade ou verosimilhança da nossa 

existência que ocorre paralelamente à caducidade geral dos conceitos que infra-estruturam e 

determinaram as ideologias de progresso, em particular na primeira metade do século passado 

(Rodeia, 2006). 

  

 «No 25 de Abril de 1974, o direito à paz, ao pão e à habitação representavam os pilares 

fundamentais da construção da democracia. A pobreza e o desemprego, a crise alimentar e do 

petróleo, a Europa securitária, o subdesenvolvimento e a guerra, mantêm na agenda política - local e 

mundial - a luta por esses direitos (...) Numa época em que se fala de ordenamento do território, de 

políticas de habitação, de grandes investimentos - como aeroportos, TGV, pontes e auto-estradas - 

ou de reestruturação de frentes ribeirinhas... Onde param os arquitectos? Podem eles contribuir para 

o debate prévio de uma sociedade, ou apenas para a discussão posterior da forma que deram a essa 

sociedade?» (Saraiva, 2006). 

  

 Onde esquecemos a oportunidade de intervenção, se não política, pelo menos ética? 

Perdemo-la na convicção de que a nossa intervenção é sempre mais suave, mais funcional e 

ecológica, formalmente interessante, mais sustentável para a humanidade?  

 A nossa acção forçadamente cirúrgica, condicionada e pouco ousada não constituirá apenas 

metaforicamente uma espécie de comiseração «pelo estado da arte» ou mais provocatoriamente um 

conjunto de «donativos modestos á unicef» através dos quais nos redimimos? 

  

 «A ideia de que a resposta funcional, a forma e, no limite, um retrato justificam e suportam a 

arquitectura, resulta no seu esvaziamento. Mesmo que não se diga ou se negue tal facto, o projecto 

comporta uma concepção de vida, escolhas que para o bem ou para o mal irão condicionar os seus 

utilizadores. Os arquitectos têm de assumir a sua responsabilidade ética de serviço para uma 

sociedade, o contrário será negar a arquitectura.» (Afonso, 2008). 

  

 Perante um mundo em degradação ambiental assustadora, onde se acentuam graves 

disparidades sociais, onde o perigo de uma paralisação energética é eminente e onde diversas 

formas marginais de sobrevivência são esquecidas, torna-se essencial que disciplinas como a 

arquitectura paisagista ou a arquitectura se tornem mais operativas e críticas propondo modelos 

alternativos e conciliadores de diversas forças e tensões, praticando a arquitectura de 

«empowermeent» das comunidades e da manutenção dos ecossistemas, criando uma paisagem 

cultural com um quadro renovado de valores éticos em que economia, sociedade e ambiente se 

interligam numa nova poética e aliança pela sobrevivência . 

 Quando se iniciará uma reflexão e uma acção profunda, passível de ser realizada por uma 

profissão tão holística como a nossa,  promovendo desterritorializações e novas territorializações do 

pensamento  político e social no âmbito do seu relacionamento com o território? Até quando nos 

submeteremos a um programa?  
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Fissura e Luz _ 

 O espaço de mediação e a conectividade do conhecimento  

 

 «Há ver e ver(...) o substrato imaterial e material das imagens num texto, e há o ver fora do 

espaço, no plano da imaginação, e esse é mais do que um tempo em que se neutralizam os cacos 

do mundo, em que se supera a fragmentação numa unidade precária ou na nostalgia dela» (Llansol, 

2005b) 

  

 A «fissura» sinónimo de descontinuidade entre fragmentos bem como as tensões e os sinais 

de instabilidade que caracterizam o nosso «território» físico e espiritual ao invés de funcionarem 

como elementos inibidores deveriam servir como catalisadores de novas reacções, experimentações  

e processos. 

 Penso que o desafio que se coloca à arquitectura paisagista se prende com relação entre as 

coisas, no espaço que se queda entre um «texto», não só no sentido de enquadrar esse «texto» mas 

essencialmente no sentido de o orientar , de o enriquecer de reflexões e de utopias. 

 Em oposição ao fragmento que se refere á parte em si, a fissura implica uma redescoberta 

do seu significado e refere-se sempre ás relações «entre si». A fissura constitui assim um «entre» 

cujas propriedades advêm dos factores que a provocam. São a relação entre as partes (Silva, 2008). 

 Este «entre» assume  duplo significado, por um lado seccionamento existente por outro lado 

devir futuro, ou possibilidade de mediação, de interconectividade, de consciência. 

  

 «É preciso apoderarmo-nos das coisas para lhes extrairmos as visibilidades;  e a visibilidade 

numa dada época é o regime de luz, o resplandecer, os reflexos, os relâmpagos que se produzem 

pelo contacto da luz com as coisas (...) E nós hoje o que somos capazes de ver e de dizer? (...) Será 

necessário procurar algures a razão que os entrecruza e os entrelaça um ao outro. É como se o 

arquivo fosse atravessado por uma grande falha que coloca de um lado o visível e do outro a forma 

do enunciável, irredutíveis uma à outra. E é fora das formas, numa outra dimensão, que passa o fio 

que as cose uma à outra e ocupa o entre dois.» (Deleuze, 1992a) 

 

 No sentido de realizarmos uma aproximação da arquitectura á política e á sociedade e por 

conseguinte aos modelos de desenvolvimento dominante é antes de tudo necessário observar quais 

as forças que não só produzem a marginalização como a replicam (Soja, 1993).  

 Quando emergimos e ganhamos consciência do mundo que nos rodeia verificamos que o 

espaço e a sua concretização espelham claramente um acto político.  

 O retorno da aproximação da arquitectura à política não envolve a criação de projectos 

«fechados» e programáticos mas sim o desenvolver de  um processo. Um processo segundo o qual 

as ideias, as estratégias, as práticas e os valores são desenvolvidos e disseminados em colaboração 

com a sociedade (Gámez, 2008a). 

  Necessitamos de nos aproximar das câmaras e dos institutos do estado, das ruas, das 

reuniões comunitárias, dos profissionais de sociologia e ambiente  mas também dos operadores 

económicos e decisores políticos. Esta aproximação poderia revelar a fragmentação existente e a 

dificuldade de estabelecer transversalidades nas mais diversas áreas promovendo estratégias para 
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religar estes domínios. 

 Estabelecer a conectividade entre diversas áreas torna-se essencial. Acreditar que quem 

gere instituições privadas e públicas são pessoas, e que as comunidades são também conjuntos de 

pessoas com valores éticos e humanísticos é acreditar que é possível criar novas utopias. É possível 

promover ideias alternativas que podem ser sedutoras para o sector político, económico e social na 

procura de modelos sustentáveis de desenvolvimento. 

 Ao invés de nos tentarmos mover fora da influência do capitalismo, uma tarefa quase 

impossível no século XXI deveríamos antes desafiar o capitalismo de dentro. Podemo-nos recusar a 

«jogar» segundo as regras do «mercado» arquitectónico  e explorar manobras alternativas de 

marketing baseadas no envolvimento das comunidades na decisão dos projectos que as afectam e 

no papel das empresas e do estado para o bem dessas mesmas comunidades e dos ecossistemas 

(Gámez, 2008b). 

  As utopias modernistas falharam exactamente por estarem muito próximas do poder político 

e económico. Temos que encarar as novas utopias como processos inovadores capazes de 

transformar a produção do espaço e a distribuição do poder social e político. 

 Torna-se fascinante que qualquer pessoa possa participar numa nova interpretação do 

contexto contemporâneo, baseada em acções e marcas na paisagem que revelem um novo sinal 

eticamente responsável, plural e aberto com as mais diversas necessidades e sonhos do presente 

mas também com a incerteza no futuro. 

 As propostas e ideias que surgem quando as comunidades são envolvidas num processo 

revela-se um terreno fértil para a imaginação, bem como para a criação de soluções específicas em 

contextos específicos, promovendo a conjugação de forças no desenvolvimento harmonioso de um 

projecto e a diversidade local dentro de um contexto global (Borasi, 2008). 

 A fragmentação considerada como condição inerente ao contexto contemporânea é 

metafísica, visível espacialmente e experimentada na segregação das áreas científicas que se 

enquadram cada vez mais em domínios especializados. 

 Podemos afirmar que a fragmentação territorial se associa cada vez mais à ideia de 

fragilidade, por um lado à instabilidade ecológica, por outro à incerteza semântica de códigos de 

interpretação paisagística que parecem ter cristalizado no tempo e, (por outro lado) ainda, numa 

outra vertente, à visibilidade de segregações sociais.  

 No entanto sabemos que a fragmentação como oposto de homogeneidade pode, por 

exemplo, no plano ecológico produzir «mosaicos» de ecossistemas que, quando compatíveis, 

produzem biodiversidade. Desta forma a fragilidade torna-se relativa e a fragmentação e seus 

possíveis efeitos negativos, uma questão de avaliação da conectividade de diferentes elementos, de 

acordo  com as suas características específicas e a sua escala (Goula, 2007b). 

 Do ponto de vista semântico, considerando a existência de um  código de leitura da 

paisagem baseada no signo correspondente a uma determinada marca e ao seu significado 

imanente (dessa marca), a fragmentação pode significar a rotura de um discurso ou o seu 

desaparecimento e a instabilidade do sistema de significações sobre os quais nos regemos. No 

entanto ao invés de considerarmos a fragmentação sinónimo de desestruturação podemos visionar 

nesta, uma nova relação, uma migração dos códigos de interpretações  no sentido de novas 

linguagens que produzam convergência e não modelos totalizadores.   
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 A conectividade não faria sentido perante um mundo homogéneo, no entanto é por exemplo 

a instabilidade provocada por componentes diferentes que desencadeia reacções químicas, 

provocando a migração de diferentes elementos e o seu contacto. 

 A diversidade é um factor importante que induz o processo; deste modo não podemos avaliar 

a fragmentação que observamos de um ponto de vista estritamente negativo mas como factor 

segundo o qual se devem avaliar a escala de conectividade entre as suas partes, os seus 

fragmentos, tentando forjar hipóteses para aumentar o seu grau de relacionamento e equilíbrio. 

 É necessário o conhecimento das interconexões como mecanismos  segundo os quais 

entendemos  e estabelecemos uma relação activa com estruturas informativas que moldam as forças 

complexas que «constroem» a paisagem (Betsky, 2007). 

 A construção de uma nova narrativa contemporânea que possa servir de mediadora entre 

partes e estabeleça conexões e mediações perante as forças presentes na organização da nossa 

sociedade pode constituir um poderoso instrumento na criação de modelos diferenciados de 

desenvolvimento perante diferentes contextos e problemas, mas sustentáveis do ponto de vista 

social, económico e ecológico. Pode ser o início de um pensamento global sobre questões locais, 

entendendo o pensamento global como consciência mediadora de questões locais e o recíproco 

também verdadeiro. 

 As forças, tensões e conflitos ou disparidades constituem assim fluxos e matérias 

informativas de projectos que os aproveitam no sentido da criação de pontes e convergências para 

atingir um lugar de co-habitação onde as questões de desenvolvimento, estabilidade de 

ecossistemas e equidade social se podem promover. 

 Podemos entender o projecto como um «meio aberto»  que não se integre, nem mimetize, 

não se imponha ou revogue mas que possa reagir, inserindo-se elasticamente com o objectivo de 

gerar respostas «híbridas» locais e globais, plurais e específicas. Respostas capazes de ser várias 

ao mesmo tempo, enraizadas e cosmopolitas, indígenas e marginais, naturais e artificiais (Gausa, 

2007). 

 O projecto encarado desta forma transforma-se numa entidade activa e reactiva, 

promovendo a respiração de processos e estando aberto á reversibilidade de novas transformações 

perante a evolução dos contextos a que se refere. 

  A perspectivação do espaço num plano reactivo, o seu consequente entendimento como 

espelho ou reflexo de uma sociedade reactiva, complementa a sua condição de portador de uma 

dinâmica biótica e abiótica em que diversas «energias» reagem deixando marcas ou «layers» que se 

acumulam no tempo. Nesta sobreposição, de complexidade crescente, cria-se continuamente uma 

nova «geologia». A ideia de processo surge assim espontaneamente, relacionando os elementos e a 

paisagem com os agentes da sua transformação. Esta relação ou processo constitui a identidade do 

espaço, a sua definição e as suas possibilidades.  

 O lugar assume  num contexto contemporâneo a condição de uma entidade activa, flutuante, 

instável e dinâmica, ultrapassando velhas conotações semânticas e obrigando-nos, perante um 

mundo veloz,  à aceitação desta realidade e á adopção de novos instrumentos de acção.  

 Deve prever-se o efeito das «marcas» que se propõem no território, no sentido de 

compreender que relações pretendemos estabelecer com as mesmas, se estas relações contribuem 

para a diversificação e complexidade ecológica ou para a sua simplificação e perda. Devemos 



 20 

antever se projectamos um espaço público em que se promove a liberdade, o encontro e a 

expressão multicultural da sociedade ou se, contrariamente, nele desencadeamos a simplificação e 

programação uniformizadora, apagando identidades e patrimónios, impondo novos modelos 

dominantes e perdendo a oportunidade de reescrever o passado no futuro sem perder nenhuma das 

referências. Conduzirmo-nos, no plano ético, implica o esforço continuado na apropriação e síntese 

de todos os conhecimentos que temos de um lugar – sociais, patrimoniais, ambientais e económicos 

– rejeitando o alinhamento com as verdades absolutas que sempre resistirão à reversibilidade, à 

mudança ou mesmo à importância do espaço contraditório. 

 Ao contrario das oposições dualistas ocidentais, na relação de bipolaridade «Yin e Yang» da 

tradição chinesa, cada termo numa relação polar necessita de outro como condição da sua própria 

existência; ou seja, não se excluem, complementam-se e inter-relacionam-se na construção de uma 

totalidade. Assim o conceito de pensamento polarizado aproxima-nos da relação possível entre 

forças opostas e torna pertinente a inclusão da hibridez no discurso prático da Arquitectura 

Paisagista e nas formas de actuação na paisagem (Fung, 1999). 

  Inserir o futuro no presente é – mais do que definir e cristalizar – incluir a multiplicidade, 

orientar, criar alternativas que espelhem novas alianças, estabelecer ambientes propícios a 

regenerações de diversas índoles que promovam o reenquadramento de processos – por vezes 

incomportáveis – em novas respirações sustentáveis, diversas, desejadas onde várias ambições 

encontram o seu ninho dentro de uma acção prospectiva viável e emotiva. É, sobretudo e como 

exemplo, olhar com uma lupa invertida os planos de ordenamento, percebendo as dinâmicas, micro-

locais ou locais, no sentido de as orientar, de as regenerar e reinventar à luz de novos 

conhecimentos. A aproximação ao lugar deve ser paralela a um «voo de avião» informando-se 

mutuamente, avaliando-se as possibilidades e as escalas de intervenção que fazem sentido, não de 

uma forma relativa como se escolhêssemos o espaço onde se faz um desenho, mas de um modo 

informado e consciente, tentando compreender que acção faz sentido, em que lugar e com que 

abrangência... aproveitando potenciais intrínsecos visíveis e invisíveis.  

 Necessitamos de realizar um estudo aprofundado da cartografia, de diagramas evolutivos, 

esquemas de fluxos e tensões, «mapas» de emoções e desejos que mais do que meras análises ou 

representações descritivas do existente funcionem antes como acções prospectivas da realidade. 

 O ênfase desloca-se da aparência dos objectos, para a emergência de novos processos, 

novas dinâmicas de ocupação e novas poéticas de existência. Apesar deste caminho poder ser 

imaginado, não é no entanto susceptível de ser facilmente representado. O papel do arquitecto 

paisagista remete-se assim não tanto para a apresentação de uma imagem, ainda que em evolução, 

mas antes para a representação de acções que facilitem, instiguem e diversifiquem os seus efeitos 

no tempo, na procura de formas sustentáveis e imaginativas de sobrevivência. Assim, o 

desenvolvimento de formas mais representativas na representação de uma realidade cambiante 

tornam-se necessárias (Corner, 1999d). 

 Devemos substituir pensamentos binários e dualísticos – conhecimento/opinião, 

natureza/cultura, universal/particular, causa/efeito, público/privado, global/local, informal/formal, 

real/virtual – por relações dialécticas  em que o conjunto se complementa numa nova entidade muito 

mais fértil. A Paisagem Global ganha assim a importância de um significado sempre em evolução e 

cada vez mais abrangente perante a complexificação do hiper-texto, um «palimpsesto» erigido pelas 
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marcas sucessivas das forças bióticas e abióticas sobre a terra, por vezes opostas, contraditórias, 

«desdobráveis» mas sempre relacionais e complementares. 

 

 «Nem elemento, nem conjunto, o que é o E? Creio que é a força de Godard, a de viver, a de 

pensar, a de mostrar o E de uma maneira muito nova, e de fazê-lo operar activamente. O E é nem 

um nem o outro, é sempre entre os dois, é a fronteira, sempre há uma fronteira, uma linha de fuga ou 

de fluxo, mas que não se vê, porque ela é o menos perceptível. E no entanto é sobre essa Linha de 

Fuga que as coisas se passam, os devires se fazem, as revoluções se esboçam. ‘As pessoas fortes 

não são as que ocupam um campo ou o outro, a fronteira é que é potente.» (Deleuze, 1992b) 

  

 «A criatividade parece querer alojar-se cada vez mais, nas hipóteses combinatórias do nosso 

universo de substantivos» (Llansol, 2005c) 
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Velocidade_  

A transição de um mundo de fragmentos para um mundo de ideias  

 

 «Pensar é, primeiro, ver e falar, mas com a condição do olhar não permanecer nas coisas e 

se elevar ás «visibilidades», e da linguagem não permanecer nas palavras e nas frases e se elevar 

aos enunciados. O pensamento como arquivo. E pensar é também poder, isto é, uma disposição de 

relações de forças com a condição de compreender que as relações de forças não se reduzem á 

violência, mas são acções sobre acções, isto é actos como « incitar, induzir, desviar, tornar fácil ou 

difícil, alargar ou limitar, tornar mais ou menos provável...»  O pensamento como estratégia. 

(Deleuze, 1992c) 

 

 Reflectir sobre Velocidade devolve-me á memoria a apresentação de um Projecto de Mario 

Corea, arquitecto argentino, numa conferência internacional sobre espaço e tempo na arquitectura, 

decorrida em Évora em Maio de 2009. O projecto apresentado constituía uma proposta para as  

portas de Santa Fé na Argentina. Era necessário criar um marco inserido nas redes de estradas, que 

assinalasse a entrada do distrito, uma vez que a circulação neste país se faz essencialmente de 

carro. Ao invés de utilizar modelos estáticos, Mario Corea apresenta uma ideia que se materializa 

através do movimento e da velocidade. Um conjunto de painéis individuais colocados paralelamente 

numa posição estática da  estrada principal, conformam uma espécie de código de barras cujo 

conjunto em determinado momento e posição do automóvel, forma(m) as palavras Santa Fé. Ao 

passar essa posição, no automóvel em movimento, as palavras desmaterializam-se na nossa visão 

até se revelarem apenas uma enorme dispersão de fragmentos.  

 Esta condição de instantâneo, de dispersão e fragmentação é, a meu ver, uma das que mais 

define o momento que vivemos. A imagem e o instantâneo sobrepõem-se á consciência e ao tempo 

que necessitamos para compreender os processos e as forças que nos afectam ou que nós próprios 

desencadeamos.  

  Paul Virilio, Filósofo e Urbanista Francês é o fundador do pensamento sobre a velocidade ou 

da Dromologia, ciência que estuda a influência da velocidade na sociedade.   

 Virilio relaciona a evolução tecnológica, e o surgimento das tecnologias da informação com o 

surgimento de um tempo intensivo e instantâneo que substitui a consciência de um tempo sucessivo, 

linear ou extensivo. Esta substituição contribui para uma percepção difusa e momentânea dos 

acontecimentos que sucedendo-se através de «flashes» criam uma realidade de super-informação 

onde se desenvolvem mecanismos de relativização social e generalizações do mundo em que 

vivemos ao invés de acontecer a síntese e entendimento dos processos que nos rodeiam.  

  

 «Ao tempo extensivo, que tentava aprofundar o carácter integral do “infinitamente grande do 

tempo”, sucede, hoje, um tempo intensivo que, desta vez, aprofunda o infinitamente pequeno da 

duração, de um tempo microscópico, última figura de uma eternidade redescoberta para além da 

eternidade extensiva dos séculos passados. Eternidade intensiva onde a instantaneidade permitida 

pelas últimas tecnologias comportaria o equivalente ao contido no “infinitamente pequeno do espaço 

e da matéria”. Centro do tempo, átomo temporal, situado em cada instante presente, ponto de 

percepção infinitesimal através do qual a extensão e a duração se concebem de modo diferente. 
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Diferença relativista que reconstitui uma nova geração do real, realidade degenerada na qual a 

velocidade supera o tempo e o espaço, assim como a luz supera a matéria, ou a energia, a massa 

inanimada.» (Virilio, 2000a)  

  

 Ao  poder económico e político interessa no fundo esta neutralidade, porque assim se 

escoam os valores abstractos da nossa sociedade num ambiente «domesticado» e orientado para o 

consumo. 

 O ser humano deixa de ser um ser que é, para passar a ser um ser que tem. A sua estrutura 

e configuração psicológica depende disto num mundo estruturado pelo capitalismo. Os sistemas de 

informação bombardeiam-no  com produtos que deve ter, a forma como agir, define os valores do 

bem estar e do conforto, mas raramente reflecte as faltas, ausências, e acidentes de todos os tipos 

que todo este processo de produção-consumo-distribuição provocam ao longo do seu caminho 

espacio-temporal . 

 Vivemos numa era em que os momentos que experienciamos  são globais e fragmentários. 

O espaço, o lugar e as relações que connosco e com ele estabelecemos são desligadas, intensivas, 

concentradas e virtualizadas. Somos atravessados por múltiplas informações que transformam o 

visível no invisível, o lugar no não lugar, a sociedade e o desenvolvimento numa utopia, o passado 

apenas no passado, e o futuro no «eterno retorno do mútuo» 

 

 «tudo passa pelo declínio da importância do tempo extensivo e das durações longas de 

experiência adquirida, em benefício da surpresa, das novidades alimentadas pelas empresas de 

produção, pelos standards publicitários do consumo... até o incidente intempestivo que tememos 

tanto quanto o esperamos e reverenciamos como performance sem precedente.» (Virilio, 2000b) 

  

 Quando, no âmbito da profissão, o arquitecto paisagista utiliza programas informáticos, 

desde o CAD ao Arcgis, ganha na compreensão do funcionamento dos ecossistemas a grande 

escala e no conhecimento da complexa infra-estrutura que nos sustenta, mas de certa forma perde a 

dimensão sensorial do contacto, da surpresa, do conhecimento dos movimentos micro-espaciais, das 

dinâmicas locais de sobrevivência, das populações e seus desejos, das suas acções criativas, dos 

seus movimentos de revolta. Perde mesmo, arrisco-me a referir, a consciência de certos processos 

naturais que se desencadeiam sem tradução nos dados informáticos que dispomos. 

 Existe uma ausência que decorre da velocidade, apenas superável pela aproximação, num 

tempo mais longo, aos lugares onde somos chamados a intervir; essa aproximação deve, nesse 

sentido, significar uma independência real de propagandas politicas ou agendas económicas. 

 O nosso campo de acção é configurado pelas imagens que recebemos. Conjugamos, o 

conforto e desconforto dos acontecimentos em frugais espacializações mentais que arrumamos a um 

canto; remetemo-nos ao saber uniformizador, à super-informação, à ciência, a um sistema 

cristalizado, esquecendo as contingências e as vulnerabilidades, as tensões e as forças, as 

incongruências e as potencialidades que «invisivelmente» mas continuamente afectam a terra e o 

homem na sua existência dinâmica.   

 A formatação e construção de uma realidade única de organização do mundo e da sociedade 

torna-se inoperante quando os fenómenos de degradação ambiental aumentam e as esquizofrenias 



 

 25 

sociais e disparidades de desenvolvimento explodem; esta situação que se designa por «crise» tem, 

em latim, um sentido idêntico ao de «vento», ou seja, necessidade de mudança, de movimento ao 

sabor da consciência; de uma velocidade distinta de criação.   

 

 «De facto, se “tudo que aparece, aparece na luz” (Paul de Tarse), cabe acrescentar de agora 

em diante: tudo o que aparece na luz, aparece na velocidade, constante absoluta da realidade 

objectiva. 

 Assim, se a velocidade não serve mais unicamente, como se acreditava até agora, ao 

deslocamento de um ponto a outro, se a velocidade serve antes de tudo para ver, para conceber a 

realidade dos factos, deve-se absolutamente “iluminar”, ou seja, “pôr em velocidade”, a duração 

como extensão... sendo que todas as durações, das mais ínfimas às mais desmesuradas, 

contribuem, portanto para a revelação da intimidade da imagem e do objecto, do espaço e das 

representações do tempo, como propõe actualmente a física, triplicando a noção até então binária de 

intervalo.» (Virilio, 2000c)  

  

 A luz que «ilumina», que torna visível o existir por entre as coisas e no interior dos 

processos, é velocidade, mas uma velocidade da consciência que preenche os instantes 

infinitesimais do nosso mundo veloz, fragmentado e binário e recupera o conhecimento e 

extensividade de uma longa duração/relação esquecida nos meandros do tempo tecnológico mas 

essencial na manutenção de processos, na estabilidade dos ecossistemas e no equilíbrio social..  

  Devemos perseguir outras formas de existência, com base na regeneração, na recirculação, 

na continuidade, na liberdade e abertura em que o tempo é inserido no processo como forma de 

sobrevivência.  

 Substituir procedimentos binários em que algo se esgota e algo se acumula por 

procedimentos circulares em que tudo se recicle, transforme, recrie, parece ser uma hipótese de 

inserir o tempo e a consciência no espaço e na sociedade contribuindo para uma cultura ética, 

sustentável, emocionalmente intensa e sobretudo «aberta» á reversibilidade perante contextos 

futuros.  

 A problemática da velocidade e extensividade recorda-me, também, um workshop 

internacional em Turim – Comunicare la Citá Sostenible –, integrado nos congressos UIA World 

Congress Turino, em que se pretendia uma reflexão/proposta para Basse di Stura, um dos maiores 

aterros europeus, situado nas portas de Turino. A ideia era devolver o espaço à cidade no âmbito de 

novas preocupações contemporâneas. O grupo em que participei, explorou a ideia de velocidade 

como caracterização dos processos que se pretendiam desenvolver. Assim, surgiram zonas mais 

velozes relacionadas com o aproveitamento da energia libertada pela degradação dos resíduos – 

cuja duração implica um período de 30 anos até ao seu esgotamento – e zonas menos velozes onde 

se promovia a regeneração dos ecossistemas contaminados, ao longo de um tempo mais longo, 

mais extensivo, necessitando assim de um menor imput  energético de requalificação. Em terceiro 

lugar surge uma estrutura à escala de velocidade do tempo humano que permite percorrer e usufruir 

este lugar por parte dos habitantes da cidade, assumindo-se como o referencial de ambos os 

processos, o caminho entre velocidades, um caminho quase intemporal porque neutro. É sobre este 

caminho que surge a consciência de um tempo passado intensivo, veloz, de deposição de lixos sem 
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qualquer preocupação sobre o espaço em causa e que conduz agora à necessidade de longevidade, 

de um tempo longo na resolução de problemas. Transmitir a sustentabilidade é assim, para alem de 

uma acção concreta, a criação de estratégias de consciência e de relacionamento, de forma a definir 

novas mentalidades. 

 Devemos promover esta diversidade e seriação de velocidade na nossa intervenção, 

intervindo com consciência no território sobre o que se necessita veloz, e o que se necessita lento, 

sobre o que se necessita intensivo e extensivo. Definir se ambos podem co-habitar ou se, 

forçadamente, teremos que escolher uma opção avaliando as consequências que terá. 
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Indefinido_  

O espaço do desejo, da informalidade e sobrevivência  

 

«Porque as coisas que não exercem domínio sobre mim atraem-me.» (LLansol, 2004a) 

 

«As políticas actuais do espaço público europeu definem programas e usos específicos para cada 

área, estandardizando e uniformizando a cidade através de regulamentos e normas que defendem a 

inclusão total, mas que acabam por armadilhar os cidadãos em corredores de circulação pedonal, 

zonas de recreio, zonas de descanso, áreas de merendas, zonas infantis, zonas juvenis, zonas de 

terceira idade, espaços lúdicos, percursos ribeirinhos, parques temáticos, tudo sinalizado, 

regulamentado e normalizado ( ...) Se a finalidade do espaço público é viabilizar a acção, a qual no 

limite é a expressão do encontro e da criatividade, é imperativo que a cidade contemporânea viabilize 

a existência de espaços não condicionados e programados (...) áreas de liberdade, zonas de 

transgressão e imprevisto onde porventura um dia o futuro se vá instalar mas que materializam hoje 

o desejo de tudo o que (ainda) pode acontecer.» (Salema, 2006) 

 

  

 Pensar em mediação, em fissura e em luz numa dimensão paisagística é colocarmos o 

pensamento sobre os vazios que se encerram entre as estruturas urbanizadas do território 

desenvolvido. Frequentemente considerados restos, estas entidades resultam de desafectação de 

actividades urbanas ou de conflitos que inviabilizaram a sua utilização ao longo dos ciclos 

económicos e industriais. 

 São estes os espaços que constituem uma «bolsa de oxigénio» paralela á utilização 

intensiva dos espaços urbanos. Longe de constituírem entidades vazias revelam, contrariamente, 

diversos níveis de existência humana e/ou biológica, constituindo autênticas infra-estruturas ou 

sistemas inseridos na macroestrutura de desenvolvimento.  Se por um lado funcionam como 

autênticas reservas ecológicas de biodiversidade, por outro servem de palco a um conjunto de  

actividades humanas marginais que se apropriam espontaneamente destes lugares sobrevivendo 

através de processos económicos informais. 

 Permanece sobre eles uma aura de esquecimento e obsolescência em que apenas certos 

valores residuais parecem manter-se perante as desafectações de actividades a que foram sujeitos. 

Constituem definitivamente lugares externos e estranhos que se encontram fora do circuito das 

estruturas produtivas. Áreas industriais, estações de comboio, portos, áreas residenciais inseguras, 

lugares contaminados foram, no plano económico, convertidos em espaços em que se pode dizer 

que a cidade se ausentou (Solá-Morales, 2002c). 

 Os vazios constituem assim os «intervalos entre as palavras» ou os silêncios numa melodia, 

o contraponto e a dissonância em relação ao «mundo urbano». Como condição externa, permitem a 

reflexão sobre o espaço que as rodeia, inserindo a dimensão de um tempo extensivo e reflexivo  num 

território cada vez mais veloz.  

 Embora de certa forma «esquecidos», estes lugares emanam uma atracção que parece estar 

relacionada com a condição de homem pós-histórico que perante as mutações da realidade, da 

ciência e dos costumes adopta a atitude paradoxal de construir a experiência através da negação. A 
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presença do poder convida a escapar à sua presença totalizadora, a segurança apela ao risco, o 

conforto sedentário ao nomadismo desprotegido, a ordem urbana à indefinição do espaço vacante 

(Solá-Morales, 2002d). 

 Há, assim, uma apropriação estética e ética do homem pós-histórico à condição instável, 

desprogramática, informal e «natural» dos vazios perante a predominância, a estabilidade, a 

formatação e a artificialização do espaço construído, emergindo um novo desejo e uma última 

esperança sobre os espaços vagos. O homem procura cada vez mais a sua renovação perante um 

mundo em que as certezas se desvanecem. 

 Descodificar o sentimento subjacente ao desejo revela-se de extrema importância na 

orientação de uma acção ou uma «não acção» para estes espaços.  

 Esta ideia de espaço de desejo, de descoberta, de «nomadismo», de estranhamento, de 

reflexo humano por contraponto, de essência própria que caracteriza os espaços vagos em relação 

ao espaço urbanizado, exige que a nossa intervenção seja extremamente consciente. Os impulsos 

de intervenção da arquitectura paisagista e da arquitectura no sentido do estabelecimento de 

contínuos naturais ou edificados não devem portanto esquecer a condição e a função quase 

«oceânica» de encerramento de sonhos do homem contemporâneo que estes espaços sugerem. 

 

 «Nesta situação o papel da arquitectura torna-se inevitavelmente problemático. Parece que 

todo o destino da arquitectura se queda sempre na colonização, em estabelecer limites, ordem, 

forma, introduzindo no espaço estranho os elementos de identidade necessários para torná-lo 

reconhecível, idêntico, universal. Pertence a essa mesma essência da arquitectura a sua condição 

de instrumento de organização, de racionalização, de eficiência produtiva capaz de transformar 

inculto em cultivado, o baldio em produtivo, o vazio em edificado. Parece que não podemos fazer 

mais se não introduzir transformações radicais, transformando estranhamento em cidadania e 

pretendendo, a todo o custo, desfazer a magia incontaminada do obsoleto no realismo da eficácia.» 

(Solá-Morales, 2002e) 

  

 O arquitecto ou arquitecto paisagista, paralelamente aos interesses especulativos ou estatais 

ao nível do ordenamento do território e do projecto podem ter uma atitude perigosa quando associam 

o desligamento  e a ausência como únicas condições a reverter colocando o desejo de intervir, de 

preencher, de conectar como objectivo primordial. A marca que imprimimos na paisagem como 

solução para estes desígnios corre o risco de provocar uma simplificação e a perca de um sistema 

com vida própria, identidade própria e com valores que o transcendem. 

 É inegável que a condição intersticial dos espaços «vazios» possa promover uma mediação 

necessária entre os fragmentos herdados de um desenvolvimento territorial entrópico; no entanto a 

forma dessa mediação e dessa conectividade deve ser discutida uma vez que nestes espaços se 

integram ecossistemas espontâneos e actividades informais cujas lógicas e processos devemos 

compreender, mediando-os também. Só nesta atitude de compreender em primeiro plano o 

funcionamento destes espaços que tanto nos atraem é que se pode partir para estratégias de ligação 

aos espaços urbanizados. Assim podemos preservar a diversidade de contextos únicos e vitais 

dentro de uma lógica global de inter-conectividade. 

 Gilles Clément defende uma não atitude para estes espaços, argumentando que o conjunto 
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de lugares abandonados, urbanos, agrícolas, industriais e lugares-reserva constituem no seu todo 

uma terceira paisagem em que a supressão de intervenção humana promoveu refúgio a espécies 

animais e vegetais contribuindo para a manutenção da única reserva genética planetária (Clément, 

2004a). 

 É interessante o ponto de vista de Gilles Clément, sobretudo quando extrapolamos da sua 

visão, predominantemente ecológica, a ideia de uma terceira paisagem, e portanto de uma entidade 

distinta e autónoma da paisagem genérica onde se incluem processos internos (ecológicos, sociais, 

económicos) e característicos sobre os quais se deve reflectir. 

 É precisamente no cruzamento dos processos internos e intrínsecos a esta terceira 

paisagem com os processos inerentes á «paisagem genérica» que se pode estabelecer a mediação. 

Ou seja a mediação não se constitui como um ligante, ou como um objectivo em si próprio mas antes 

como um catalisador de reacções com um objectivo de simbiose e relativa autonomia.  

 O estudo científico da teoria dos sistemas dinâmicos conduz á análise de processos 

complexos, caóticos, caracterizados pelo alto grau de indeterminação, de instabilidade, de 

incoerência, de infinitude ou informalidade. São sistemas que no entanto permitem adivinhar uma 

certa ordem interna, um código genético impulsor, associado a diagramas e trajectórias que se 

materializam através de formas rizomáticas caracterizadas pela auto-organização matricial, o 

entrelaçamento, a sequência e a descontinuidade, a ausência de escala, o desenvolvimento orgânico 

mais que mecânico e a importância da seriação vazio-cheio entendido de modo abrangente (Gausa, 

2007a). 

 Os espaços intersticiais não devem ser considerados mero cenário sobre o qual se pode 

especular, criar utopias, servir objectivos ecológicos, económicos ou recreativos. Não são apenas 

conectores, em que é necessário intervir sobre o medo de se perder a possibilidade.  São espaços 

com essências, em que a vida geológica, animal, vegetal e humana se recicla e renova livre de 

modelos uniformizadores.  

 

 Manifesto de Gilles Clément (Clément, 2004) – algumas afirmações que se podem formular 

de modo interrogativo sobre a Terceira Paisagem, conceito por si definido: 

  

– Instruir o espírito da não acção do mesmo modo que se instrui o espírito para a acção. 

 

– Elevar a indecisão ao espectro politico. 

 

– Imaginar o projecto como um espaço que inclui reservas e perguntas plantadas. 

  

– Encarar a diversidade com Assombro. 

 

– Considerar o crescimento dos espaços da Terceira Paisagem como contraponto necessário à 

ordenação propriamente dita. 

 

– Declarar o território da Terceira Paisagem como lugar privilegiado de inteligência biológica.                
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– Capacidade para reinventar-se constantemente. 

 

– Tratar destes lugares como espaços para o extravio de espírito e de liberdade. 

 

– Proteger a desregulamentação moral, social e politica da Terceira Paisagem. 

 

– Confrontar estas hipóteses com outras culturas cujo fundamento se baseia num vínculo de fusão 

entre homem e natureza. 

 

 É interessante verificar que o manifesto de Gilles Clément constitui uma realidade paralela ao 

manifesto de Rem Koolhaas. Ambos espelham, de certa forma, um entendimento realista da pulsão 

das transformações operadas sobre o território, apontando um para uma aceitação do mundo 

globalizado, descentrado e liberto da gravidade histórica e o outro, por oposição, para a necessidade 

de uma reserva. Em todo o caso, os dois manifestos constituem a linha de fuga para novos 

horizontes, para novas emergências de variadas índoles. Ambas sedutoras pela proximidade com 

que nos atingem, pela transparência das suas especulações, a singularidade das duas visões 

decorre também pelo facto de se libertarem, de aceitarem o tempo, as suas contingências e as suas 

necessidades.   

 Só na compreensão do valor desta complexidade, identidade e diversidade é que se pode 

estabelecer os parâmetros de uma intervenção para a criação da paisagem contemporânea, 

dinâmica, criativa, estimulante, cumprindo os objectivos anteriormente destacados (ecológicos, 

estruturais, sociais) de uma forma não impositiva e aberta à descoberta, à emoção, ao desejo e à 

evolução. 

 É desta atitude que pode emergir a força do espaço «em negativo», não tanto como resto ou 

reserva residual entre entidades urbanas, mas como subsistema tanto ou mais importante que o 

urbano, uma infra-estrutura capaz de articular velhos e novos processos através da seriação táctica 

dos acontecimentos. Desta forma a nova cidade deixa de poder ser interpretada a partir do clássico 

modelo radial, único, contínuo, regular e determinista em torno de um centro, mas a partir de uma 

estrutura não linear, seriada de movimentos, acontecimentos e espaços relacionados por infra-

estruturas eficazes capazes de favorecer a troca, a inter-relação, o uso misto, mas também a 

liberdade e a indeterminação (Gausa, 2007a). 

 Os interstícios encerram as bolsas de compreensão do território contemporâneo, as reservas 

ecológicas e emocionais da civilização e o habitat de formas marginais e informais de sobrevivência 

da população humana. Utilizá-los como elementos estritamente estruturais segundo modelos 

uniformizados é negar a sua complexa condição , os seus benefícios e as possibilidades que 

encerram. 

 A acção nestes lugares intersticiais do território contemporâneo devia ser simultânea, 

estratégica e táctica, fazendo reagir os seus potenciais e torná-los operacionais, propiciando «mapas 

de acção» e de relação, processando informações variáveis, genéticas e contingentes, particulares e 

globais, reformulando-as no espaço, por definição incompleto, regenerando-o; afirmando a sua 

condição, as suas várias «naturezas» e potencialidades com o objectivo de sintonizar as «energias» 

acordadas num espaço aberto à evolução (Gausa, 2007a). 
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 Processo, reversibilidade, reciclagem, instabilidade, indeterminação, informalidade são 

termos que expressam bem a essência destes espaços. Constituem autênticos laboratórios 

espontâneos e alternativos da cultura contemporânea. É esta condição de adaptação constante, 

humana ou ecológica, aos ciclos e tensões a que estão sujeitos do ponto de vista económico, estatal 

e ambiental que transporta a sua perenidade no tempo, contribuindo para uma resiliência permeável 

à transformação e portanto a um processo evolutivo constante. Podemos questionar se  a cidade 

«formal», consolidada será também uma entidade adaptativa ou se estará mais cristalizada, mais 

resiliente, demonstrando menor capacidade de transformação perante a alteração de contextos 

futuros. E se essa condição não contribui para a sua fragilidade ou inviabilidade dentro de um 

contexto de escassez. O que nos restará depois? 
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Ilegal_  

 Entre a lei, a legitimidade e o equilíbrio  

 

 «A pobreza e a ilegalidade estão cada vez mais relacionadas, habitantes de bairros de lata 

compostos de imigrantes e populações pobres que sobrevivem através do sector informal - vivem e 

trabalham com protecções ilegais insuficientes . Mais de um bilião de pessoas vivem em bairros 

ilegais, a maior parte sem direitos de propriedade sobre a terra que ocupam. Segundo as estimativas 

do programa UN-Habitat, são mais os apartamentos construídos no mundo, no sector informal, do 

que no sector formal. Na esperança de melhores condições de vida, as populações desfavorecidas 

ocupam áreas marginais, próximas dos centros urbanos, e através de pequenos trabalhos no sector 

informal conseguem arrecadar um modesto ordenado que lhes permite sobreviver.» (Bell, 2008c)  

  

 Falar de Bairros ocupados clandestinamente é sempre um desafio, por um lado porque 

falamos de contingências, por outro de infracções e, por último, paradoxalmente, porque falamos de 

sobrevivência. São, portanto, espaços contraditórios mas únicos que constituem o fiel da balança das 

desigualdades que assolam o mundo. O desafio de intervir nestes bairros prende-se com questões 

éticas e ideológicas, estando em grande medida dependente das decisões do estado e da 

capacidade se encontrarem «plataformas» de consenso e negociação entre os diversos 

intervenientes.  

 Os bairros clandestinos surgem espontaneamente  por desejo e necessidade de habitação 

das populações perante o elevado preço do solo urbano que inviabiliza a sua compra pelas camadas 

(com muito) cujo baixo poder económico se encontra associado ao desemprego.  

 Se por um lado constituem infracções á lei, por outro revelam-se como a única forma de 

acolher populações marginalizadas que encontram assim o seu habitat, desenvolvendo uma 

importante economia informal de subsistência. 

 Auto-construídos segundo o desejo de uma comunidade forte e organizada, normalmente 

com grande sentido de identidade, estes bairros são autênticos sistemas orgânicos com alto grau de 

adaptação á mudança. Tanto as casas se podem modificar para atender ás necessidades de 

crescimento da família como podem inclusivamente ser utilizadas para negócios, actividades 

económicas, espaços de encontro colectivo.  

 Surgindo á margem do estado, os bairros clandestinos carecem frequentemente de infra-

estruturas como redes de abastecimento de água, electricidade ou saneamento, bem como de 

serviços básicos de apoio. Paralelamente são frequentemente vulneráveis á especulação imobiliária 

quando se situam em terrenos privados cujos donos têm interesses na construção. 

 Embora a legislação advogue o direito á habitação, o facto deste entrar em conflito com 

domínios privados conduz, frequentemente, o estado a tentar conciliar os interesses, pendendo 

normalmente a decisão para o realojamento noutras áreas, normalmente distantes. 

 Segundo as teorias sociológicas, duas correntes parecem prevalecer; uma orienta-se para 

um realojamento nos centros urbanos, considerando que a miscigenação entre estratos sociais, e o 

aumento do leque de oportunidades proporciona a integração dentro da sociedade e do centro 

económico; a outra advoga que as comunidades devem permanecer nos locais onde se 

estabeleceram, porque só assim poderão fazer perdurar a sua sobrevivência através dos laços 
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sociais e das actividades informais que estabeleceram, uma vez que o acesso a um centro do ponto 

de vista físico não significa o acesso á sua «infra-estrutura» económica.  

 Estas duas correntes estão também relacionadas com a evolução histórica do conceito de 

desenvolvimento, uma vez que num primeiro momento, em pleno auge da revolução industrial e 

tecnológica, ocorria uma polarização no sentido de se considerar as comunidades desfavorecidas, 

baseadas numa economia de  subsistência onde laços inter-pessoais estruturavam relações 

económicas, como entidades a transitar para economias formais onde a economia se substituiria na 

função desses mesmos laços. 

 A crença na industrialização e na “modernização” da economia sintetizavam o entendimento 

do fenómeno da informalidade em termos de atraso, carência e insuficiência, considerando-a um mal 

temporário a tolerar. As políticas desenvolvidas pelos organismos económicos internacionais 

estavam então sobretudo orientadas para a formalização da informalidade. Porém, a retracção 

generalizada do trabalho assalariado estável e os fenómenos de empobrecimento urbano maciço 

que se acentuaram no final dos anos 80, em parte resultado – em muitos contextos nacionais – das 

chamadas políticas de “ajustamento estrutural” promovidas pelos mesmos organismos, marca o 

declínio dessa orientação e uma atenção à economia informal como um importante amortecedor da 

crise (Lautier, 2004). 

 É interessante verificar, por exemplo ao nível da economia, a importância das dinâmicas 

informais no equilíbrio geral do sistema económico, constituindo em Portugal cerca de 20% do PIB. 

As relações que se estabelecem entre a economia informal destes bairros ilegais e a economia 

formal são assim porosas e mutuamente influenciáveis, o que nos leva a crer que a perca de uma 

delas ou o seu estrangulamento tem efeito negativo sobre a outra. 

 O interesse da economia informal encontra-se sobretudo ao emergir, não como um conjunto 

de fenómenos e manifestações à margem do sistema, mas como um novo conceito económico 

baseado não num estado fixo mas num processo onde se vão redefinindo as próprias fronteiras das 

instituições económicas formais (Castells, Portes, 1989). 

 Num contexto de crise económica, onde se procuram flexibilizações por parte de empresas e 

estado que podem conduzir a um maior desemprego surgindo, por outro lado, a necessidade de 

encontrar outros valores sociais para além do económico, a informalidade enquanto conceito pode 

integrar um observatório muito interessante de dinâmicas e opções alternativas. Neste sentido 

devemos considerar a existência das duas dinâmicas, formais e informais como aprendizagem, inter-

modelação e relacionamento no âmbito do equilíbrio geral de um sistema. 

 Se por um lado, podemos achar incorrecta a ocupação ilegal do ponto de vista de uma 

sociedade em que cada pessoa se deve integrar e gerar lucro suficiente para comprar a sua 

habitação e escolher o sítio onde pretende viver temos que compreender que a realidade dos bairros 

sociais ocorre essencialmente pela marginalização causada por esse sistema, e que a ocupação é 

sobretudo uma forma de subsistência. Considerando que cada pessoa deve ter a liberdade e as 

condições de se poder realizar durante a vida e que este direito se encontra consagrado na 

legislação, as lutas pela legitimação das comunidades pobres deverão ser colocadas segundo uma 

nova luz. 

 

 «Em contraste com alguns grupos políticos e associações que lutam contra grandes 
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injustiças através de meios não violentos mas igualmente ilegais e simbólicos, existem pessoas que 

vivem em comunidades ilegais com trabalhos ilegais que são os que se encontram mais afectados 

por grandes injustiças. Aqui a desobediência manifesta-se através da necessidade forçada de 

subsistência. Gostaria de lhe chamar desobediência subsidiária. Comunidades ilegais e economia 

informal só podem no entanto ser considerados legítimos  se certos critérios  forem  respeitados .  

 

Segundo Habermas esses critérios são : 

  

– A acção ilegal é exclusivamente direccionada no sentido da protecção de direitos fundamentais          

(subsistência). 

 

– Os meios legais encontram-se esgotados perante o contexto da economia formal e o estado não 

consegue proteger os direitos fundamentais e elementares. 

  

- A validade do sistema legal como um todo não é questionada pela violação da lei.» (Cunha, 2006).  

 

 A cidade do futuro pode ser transformada num autêntico habitat de super-populações 

deslocalizadas dos seus países por conflitos militares, por catástrofes provocadas por alterações 

climáticas, pela fome, pela subida das águas do mar, pela falta de água e energia entre outras 

possibilidades. Se juntarmos a tudo isto as parcelas de população nacionais, marginalizadas por uma 

economia desigual, concluímos que a proliferação de bairros clandestinos e de formas marginais de 

sobrevivência é um dado adquirido.  

 

 «Com a população mundial aumentada para 9 biliões em 2050, as Nações Unidas prevêem 

que as comunidades a viver em bairros de lata irão ascender aos 2 biliões. Estas condições de 

miséria irão provavelmente afectar-nos a todos.» (Bell, 2008d) 

  

 Um conjunto numeroso de institutos não governamentais e governamentais tem realizado 

esforços no sentido  de viabilizar os desejos e direitos destas populações. Um destes institutos o 

CODI, (Community of Organization Development Institute) dedicou-se durante vinte anos ao estudo 

de comunidades marginalizadas lutando por um desenvolvimento baseado na comunidade. O 

principal objectivo deste instituto é organizar os bairros ilegais em comunidades e redes criando 

figuras legais que os enquadrem no exterior e interior da comunidade. Baseando-se no direito ao uso 

do terreno, exploraram recentemente um interessante conceito, o Landsharing onde  o terreno 

ocupado por mais de 20 anos é dividido em duas partes, uma é vendida ao ocupante ilegal no 

sentido de realizar os seus projectos de realização pessoal de sobrevivência e a outra pode ser 

desenvolvida por formas convencionais.  

 O Landsharing ou partilha de terras, tem tido sucesso partindo da premissa de que 

estabelecendo um consenso capaz de evitar demolições de bairro e promovendo assim a 

subsistência das populações dentro dos contextos em que esta á possível,  promove a porosidade 

necessária entre sistemas formais e informais. 

 A arquitectura paisagista e a arquitectura vão ser chamadas ao palco do conflito e terão 
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assim que estar munidas de instrumentos éticos e operativos capazes de promover a integração das 

comunidades com humanidade e dignidade, resolvendo os seus problemas estruturais no sentido de 

criar plataformas que permitam a criação de oportunidades de subsistência e de uma cultura 

legitimada, renovada e criativa.  

 É necessário compreender que esta «ordem sombra» que habita os interstícios da cidade 

actual é um espaço fluido, informal, ambíguo, sempre em processo e readaptação que desafia a 

concepção de urbanismo como condição estável e previsível. É de certa forma a face visível da 

contemporaneidade e de um mundo em movimento veloz e global, em que as populações 

marginalizadas criam uma nova cultura urbana em que o habitat e a sobrevivência encontram uma 

plataforma de interacção com o mundo exterior. Qualquer discussão teórica sobre espaço formal e 

informal deve portanto dissolver termos binários que costumam caracterizar este debate, ou seja 

ricos-pobres, formal-informal, centro e periferia. Ao invés a discussão deve ser equacionada de outra 

forma, incluindo questões como híbrido, simultaneidade e noções de co-existência. É perante esta 

formulação que as ordens legítima ou ilegítima poderão vir a assumir formas válidas e simultâneas 

de construir a cidade e o mundo contemporâneo. 
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Desenvolvimento_  

Um conceito que transforma o mundo  

 

«A doce luz descai e a face do Desastre surge lentamente 

hesitante, 

como corrupta. 

o anjo sabe. 

sabe que corrupta não é uma imagem da face, 

mas o autêntico desenho da catástrofe»(Llansol, 2005d) 

 

 «São os gurus do mito do desenvolvimento que têm uma visão quantitativa do mundo. 

Ignoram os processos qualitativos histórico-culturais, o progresso não linear da sociedade, as 

abordagens éticas, e até prescindem dos impactos ecológicos. Com tal prespectiva, eles só 

percebem fenómenos económicos secundários como o crescimento do PIB, o comportamento das 

exportações, ou a evolução do mercado accionista, mas não reparam nas profundas disfunções 

qualitativas, estruturais, culturais, sociais e ecológicas que se pronunciam cada vez mais.» (Rivero, 

2002) 

 

O Desenvolvimento como acumulação de riqueza 

  

 O progresso e o crescimento económico são ainda os paradigmas de desenvolvimento pelo 

qual optamos e nos quais nos continuamos a rever. Os países Ocidentais e as potências emergentes 

baseiam a sua estabilidade num sistema económico forte que continuamente tenha á sua disposição 

um mercado abrangente e disposto a participar no jogo do consumo. No entanto  o fosso e as 

desigualdades económicas entre pessoas de países diferentes ou do mesmo país acentuam-se, os 

recursos escasseiam e degradam-se perante uma contínua exploração de matérias primas e 

obsolescência dos produtos que vamos comprando, bem como pelas dificuldades de uma reciclagem 

total e, o que é mais grave, pela urbanização contínua dos solos sobre os quais se pode produzir 

alimentos ou proteger ecossistemas.  

 A exclusão de comunidades nacionais ou transnacionais, por falta de acesso ao mercado, 

torna-se cada vez mais evidente, abrindo caminho a tensões sociais futuras que conjugadas com os 

possíveis efeitos do aquecimento global, ou a inexistência de alternativas energéticas  se pode tornar 

explosiva e cada vez mais abrangente. Por outro lado a «sociedade consumista» e os valores que 

advoga prevalecem sobre os valores da liberdade, da criação e da exploração que são necessários á 

imaginação de utopias e produção de alternativas. 

 Numa tentativa de compreender os processos e as bases ideológicas subjacentes aos 

modelos que operam a evolução das sociedades, da cultura e da paisagem torna-se imperativo que 

se realize uma reflexão sobre a evolução do próprio conceito de Desenvolvimento. Este conceito, ao 

invés de uma entidade fechada, constitui uma ideia aberta e continuamente sujeita á reformulação 

em que a reciprocidade entre desenvolvimento e crescimento económico há muito tempo se provou 

ser falsa.  

 É  René Descartes (1596-1650) iluminado pela crença positivista no poder da ciência e da 
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técnica para fazer progredir a sociedade, o responsável pela «inauguração» da tese estrutural 

mecanicista fundando a ciência moderna e constituindo as bases da racionalização, desenvolvimento 

económico e industrialização. Descartes divide o mundo em duas categorias – a res extensa e a res 

cogitans –. A primeira constitui o campo de aplicação da ciência e a segunda a da teologia. Esta 

distinção tinha por objectivo dotar a ciência de uma esfera de influência e libertá-la do 

aprisionamento teológico. Surgem as ideias de progresso baseadas na crença no conhecimento e na 

técnica como única fórmula de desenvolvimento (Goldsmith, 1994). 

  O rápido crescimento económico do pós-guerra em geral até á década de 60, 

alicerçado no consumo de massas e no uso extensivo de energia e recursos, imperava nos Estados 

Unidos, Europa Ocidental e Japão cujas empresas já se tinham espalhado por um grande número de 

países subdesenvolvidos. Em geral esteve subjacente desde esse momento um domínio ideológico, 

económico e político, baseado na eficiência da economia de mercado sobre as demais formas de 

organização social não-capitalistas (Veiga, 2005a). 

 Até ao fim da primeira metade do século XX, desenvolvimento era, assim, sinónimo de 

crescimento económico, uma vez que as sociedades desenvolvidas se constituíam nos países 

enriquecidos através da industrialização. Por oposição, os países subdesenvolvidos eram 

considerados os países pobres cujo processo de industrialização não se teria ainda emancipado.  

 É com a constatação de que o processo de semi-industrialização dos países em 

desenvolvimento não coincidia com o acesso das populações pobres a bens materiais que o termo 

‘desenvolvimento’ começa a ser alvo de uma reflexão teórica mais abrangente. A verificação feita foi, 

por outro lado, a de que após a Segunda Guerra Mundial, a distribuição de rendimento quase não se 

alterou, criando o consenso de que haveria uma enorme rigidez de distribuição de rendimentos, 

herdado de um passado moderno e pós moderno. Sucintamente, significava que a riqueza se 

encontrava centrada em determinadas estruturas da sociedade (Veiga, 2005b). 

 

O desenvolvimento como expansão das liberdades humanas 

 

 É no entanto com Amatya Sen que ocorre uma grande alteração relativamente a uma visão 

economicista de desenvolvimento  que ainda procurava demonstrar que uma ideologia ideal e 

possível seria a igualdade na distribuição de rendimento. Esta nova visão de desenvolvimento 

centra-se na expansão da liberdade humana.   

 Na opinião de Amartya Sen a questão do desenvolvimento coloca-se sob a forma das 

oportunidades e liberdades de cada cidadão, no acesso ao mercado, á saúde, á educação e portanto 

a palavra desenvolvimento é aplicada também aos países considerados desenvolvidos. É com 

Amatya Sen que se inicia a consciência de que num país desenvolvido podem persistir e extremar-se 

situações de sub-desenvolvimento perante modelos que causam exclusão de comunidades que 

sobrevivem á sua revelia, continuamente pressionadas  pela sua condição ilegal e incapacitadas de 

integrar o sistema (Veiga, 2005c). 

 

 «Diferentes regiões do globo estão hoje cada vez mais relacionadas. Não só em termos de 

troca e comércio como de partilha de ideias e ideais .No entanto surgem e resistem diferentes 

problemas; Persistência da pobreza, falta de bens elementares básicos, ocorrência de efemérides e 
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fome, violação de liberdades políticas e liberdades básicas, negligência da questão ambiental e  sua 

compatibilidade com as nossas vidas económicas e sociais.» (Sen, 2001) 

  

O desenvolvimento como questão ambiental 

 

 «Um dos principais factores que iniciou a descrença na noção de progresso linear, realizado 

á custa de matérias primas e energia, dos países subdesenvolvidos foram as sucessivas crises de 

petróleo a partir de 1973. Houve uma necessidade de racionar o recurso de forma a ser utilizado 

para o aquecimento das casas e mobilidade dos países ricos. As sociedades iniciam assim um 

processo de reflexão sobre os  recursos renováveis e sobretudo os não renováveis, considerando-os 

como bens finitos, cuja utilização deveria ser controlada.» (Diegues, 1992) 

 

 Na década de 70, surgem assim novos modelos de desenvolvimento desafiantes que têm 

como alvo tanto os países desenvolvidos como os não desenvolvidos, Estes novos modelos ganham 

adjectivações particulares como ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, ou 

decrescimento sustentável. 

  Um dos primeiros contributos no estabelecimento de uma visão  ecológica de 

desenvolvimento foi o lançamento do livro clássico do Clube de Roma, Limites ao crescimento, em 

1972. 

 O importante relatório apresentava um panorama sombrio para a humanidade, pois, segundo 

o mesmo, o crescimento da população, do consumo e do uso dos recursos naturais era exponencial 

ao passo que estes últimos eram finitos e limitados. Alertava para o optimismo baseado na crença de 

que a tecnologia moderna poderia prever tudo e introduzia ideias importantes quando á capacidade 

de carga da biosfera e a necessidade de um sistema mundial sustentável (Meadows, 1972a). 

 Três meses após a publicação do relatório do Clube de Roma realiza-se a conferência das 

Nações Unidas sobre a temática do meio ambiente, em Estocolmo, onde pela primeira vês se 

debatem temas centrais relativos ao crescimento económico, desenvolvimento e protecção 

ambiental. 

 O conceito de ecodesenvolvimento foi inaugurado por Maurice Strong em Junho de 1973, 

consistindo na aplicação de um modelo sustentável de gestão de recursos a áreas rurais do Terceiro-

Mundo onde as lógicas de crescimento contínuo não estavam ainda estabelecidas.  

 É no entanto na década de 80 que o economicista Ignacy Sachs , adopta e aprofunda o 

conceito, generalizando a consciência da sua pertinência como modelo de referência para países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento (Meadows, 1972b). 

 O ecodesenvolvimento representa uma abordagem ao desenvolvimento tendo como base 

um horizonte temporal alargado. Entende que a satisfação das necessidades das gerações futuras 

deve ser garantida, sem que no entanto se comprometa a solidariedade sincrónica com a geração 

presente, já demasidado pressionada pelas disparidades sociais da actualidade 

  Entre as condições para tornar o conceito de ecodesenvolvimento operacional, destaca-se a 

necessidade do amplo conhecimento das culturas e dos ecossistemas, sobretudo do relacionamento 

entre as pessoas e o meio ambiente e da forma como estas resolvem os seus dilemas quotidianos; 

bem como do envolvimento dos cidadãos no planeamento das estratégias, uma vez que estes são os 
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maiores conhecedores e actores da realidade que enfrentam. O ecodesenvolvimento tinha assim por 

objectivo, melhorar a qualidade de vida das populações, negando o crescimento económico que 

implicasse degradação dos recursos naturais. Sublinhava a necessidade de utilizar 

parcimoniosamente os recursos naturais de cada ecossistema pelas populações locais. O objectivo 

era a satisfação das necessidades básicas, por meio de tecnologias social e ecologicamente 

adequadas, restritivas do uso do combustível fóssil, e minimizadoras de impactes ambientais  

(Layrargues, 1997a). 

 O conceito de desenvolvimento sustentável surge mais tarde através de importantes 

documentos como a Estratégia Mundial para a Conservação, a publicação de O Nosso Futuro 

Comum pela comissão Brundtland (ONU, 1987) bem como as publicações da comissão 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e Caribe (1991). 

 Segundo a Comissão Brutland (O Nosso Futuro Comum, 1987), desenvolvimento sustentável 

é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras satisfazerem as suas.  

 A comissão alertava que o desenvolvimento actual dos países do Norte e do Sul não seriam 

sustentáveis a longo prazo, introduzindo uma dimensão ética e política, ausente em propostas 

anteriores. Propunha uma nova concepção da economia que se aferia segundo a forma de custo-

benefício, levando em conta as variáveis ambientais, enfatizando a importância da participação 

política, recomendando um equilíbrio entre o uso dos recursos e o crescimento demográfico 

(Layrargues, 1997b). 

 O documento enfatizou problemas ambientais como o aquecimento global e a destruição da 

camada de ozono (conceitos novos para a época) e expressou preocupação em relação ao facto de 

a velocidade das mudanças estar a exceder a capacidade das disciplinas científicas e das nossas 

possibilidades de avaliar e propor soluções. 

 A base ecológica torna-se assim a estrutura do conceito de desenvolvimento sustentável, 

implicando a conservação dos ecossistemas e dos recursos naturais como condição básica para a 

sobrevivência humana; no entanto a dificuldade de regular ou modificar o sistema económico torna-

se frequentemente incompatível com os objectivos estipulados.  

   

 «Embora os conceitos de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável pareçam 

conter uma base ecológica semelhante são considerados na sua operatividade de uma forma 

distinta. Enquanto o ecodesenvolvimento postula, em relação à justiça social, que seria necessário 

estabelecer um tecto de consumo com um nivelamento médio entre o Primeiro e Terceiro Mundo, o 

desenvolvimento sustentável afirma que seria necessário estabelecer um patamar de consumo, 

omitindo o peso da responsabilidade da poluição da riqueza. Enquanto o ecodesenvolvimento reforça 

o perigo da crença ilimitada na tecnologia moderna e prioriza a criação de tecnologias endógenas, o 

desenvolvimento sustentável continua acreditar firmemente no potencial da tecnologia moderna e 

ainda propõe a transferência de tecnologia como critério de “ajuda” ao Terceiro Mundo. Enquanto o 

ecodesenvolvimento coloca limites à livre actuação do mercado, o desenvolvimento sustentável 

afirma que a solução da crise ambiental virá com a instalação do mercado total na economia das 

sociedades modernas» (Layrargues, 1997c). 
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O Conceito de Decrescimento Sustentável 

 

 A ideia de decrescimento sustentável ou da bio-economia surge com Georgescu-Roege, um 

matemático e economista heterodoxo romeno, autor do livro The Entropy Law and the Economic 

Process. 

  Segundo uma perspectiva económica não ortodoxa, este autor desenvolve no livro a tese de 

que a economia do crescimento se baseia em pressupostos falsos ao postular a crença na 

inesgostabilidade dos recursos. Recorre essencialmente ás leis da termodinâmica e desenvolve o 

seu raciocínio a partir das questões energéticas. Considera que o homem só tem acesso optimizado 

a uma percentagem muito reduzida de energia que se encontra na matéria, designada por baixa 

entropia, o que remete portando para os recursos minerais não renováveis como o petróleo. 

Correlaciona esta relação através da equação S/d, em que S constitui o Stock de matéria de baixa 

entropia e d a sua depleção anual segundo os padrões correntes . A inevitabilidade de um fim no 

processo decorre do aumento da produção e da diminuição de recursos. Coloca ainda a questão do 

homem transformar recursos ambientais com valor próprio essencial, em bens materiais cuja energia 

é praticamente inutilizável (alta entropia) e, portanto, sem valor próprio (Roege, 1999a). 

 Considerando a energia como essencial á manutenção da vida humana Georgescu-Roege 

estabelece a relação entre a produção de bens e a redução do tempo de vida na terra. 

   

 «Nos termos das leis da entropia, o custo de qualquer acção biológica ou económica é 

sempre maior do que o produto. Em termos entrópicos qualquer actividade resulta num défice. De 

um ponto de vista puramente físico o processo económico transforma os recursos naturais (baixa 

entropia) em lixo (alta entropia). O ‘puzzle’ segundo o qual este processo deve continuar, permanece 

em nós. E a razão porque continua é que ao invés de entendermos este processo económico como 

apenas uma circulação de material e de lixo, deveríamos perceber que ele encerra um fluxo 

imaterial, o prazer de gozar a vida, encerrado nas suas entrelinhas e em cada um de nós. Este 

prazer entrópico humano deve ser caracterizado a todos os níveis e só poderá perdurar até que se 

esgotem as matérias fornecedoras de energia.» (Roege, 1999b) 

 

  A estética do nosso mundo civilizado encontra-se sedimentada numa cultura de bens 

materiais e de prazer dos quais não queremos abdicar. Tal como no filme de Al Gore, ‘Uma Verdade 

inconsequente’, em que somos o sapo que se encontra num jarro de água a aquecer e não salta, ou 

como no Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, detemos uma visão toldada de brancos e 

azuis, acreditando no momento que nos parece oferecido e esquecendo as instabilidades e 

disfunções estruturais que estamos a criar. Esquecemos que a história humana é uma distopia desde 

o início e que as soluções criativas para as dificuldades que vivemos foram sempre uma das 

características intrínsecas e até misteriosas no homem; e que o fazem sobretudo elevar--se. 

  

 «A equação S/d permite prever o número de anos até ao final do stock e portanto até ao final 

de uma era industrial baseada na super-produção. Atingido o limite, não muito longínquo, o sol 

continuaria a irradiar energia suficiente para a manutenção de vida e de massa vegetal, voltando o 

homem a ser recolector. No entanto nunca se poderá prever o que poderão ser os efeitos de uma 
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regressão civilizacional ou se a espécie não poderá desaparecer antes devido a uma efeméride 

súbita, a guerra, a falta de água ou alimentos para toda uma população de biliões de pessoas.» 

(Roege, 1999c) 

 

  Com este autor torna-se pertinente questionar um mercado baseado no crescimento 

contínuo de bens, que por vezes, ou na maior parte das vezes, não são essenciais e concorrem para 

uma inviabilidade directa no futuro. A ideia de decrescimento começa a formular-se e assume 

relevância  particular na actualidade, num momento em que se pensa termos atingido o pico do 

petróleo e em que as energias alternativas podem não representar um substituto, em escala, para o 

nosso padrão de consumo, em que a água começa a escassear nalguns pontos do globo e em que 

uma crise económica mundial lançou milhões de pessoas no desemprego. 

 Serge Latouche, economista e filósofo francês, considerado um dos mais conhecidos 

partidários do decrescimento sustentável, advoga uma saída de um modelo de desenvolvimento 

económico que considera decadente e promotor de tensões crescentes e insustentáveis do foro 

ambiental e social. 

   

 «É necessário realizar uma descolonização do imaginário humano. Em especial, desistir do 

imaginário económico. Redescobrir que a verdadeira riqueza consiste no pleno desenvolvimento das 

relações sociais de convívio num mundo são, e que esse objectivo pode ser alcançado com 

serenidade, na frugalidade, na sobriedade, até mesmo através de uma certa austeridade no 

consumo material, (...)[1] O altruísmo deveria preceder o egoísmo, a cooperação preceder a 

competição desenfreada, o prazer do lazer preceder a obsessão pelo trabalho, a importância da vida 

social preceder o consumo ilimitado, o gosto pela obra de qualidade preceder a eficiência 

produtivista(...) O problema é que os valores actuais são sistémicos. Isto significa que são suscitados 

e estimulados pelo sistema, e em contrapartida servem para reforçá-lo.» (Latouche, 2004) 

   

 Latouche defende um programa baseado em seis R’s: Reavaliar, Reestruturar, Redistribuir, 

Reduzir, Reutilizar, e defende que a limitação drástica dos ataques ao meio ambiente, e portanto, da 

produção de valores de troca incorporados em suportes materiais físicos não implica 

necessariamente numa limitação da produção de valores de uso através de produtos imateriais. 

Segundo ele, estes em parte poderiam conservar uma forma mercantil (Latouche, 2003a). 

 As ideias de Decrescimento, embora possam ser consideradas demasiado radicais, surgem 

num mundo em que o crescimento alimenta os lucros de uma minoria cada vez mais concentrada e 

instalada no poder, alheia aos impactos de uma tecnologia atrasada sobre os ecossistemas. Surge 

como contra-ponto a uma política que se reduz ao marketing e a uma economia encarada como 

técnica financeira, alheia à vida real das pessoas.  

 Os defensores do decrescimento sustentável acreditam que as catástrofes como o avanço 

do nível das águas do mar, a diminuição da qualidade da água, o aquecimento climático, a 

paralisação energética vão, infelizmente, funcionar como indicadores tardios de uma crise, gerando 

cada vez mais violência/exclusão e demonstrando a insustentabilidade de uma sociedade baseada 

no consumo excessivo (Latouche, 2003b). 

 O decrescimento sustentável defende um modelo civilizacional que regenere o capital natural 
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criando um metabolismo biológico circular que permita reciclar os nutrientes invertendo o processo 

linear de esgotamento e contaminação. Defende a necessidade do metabolismo técnico ser também 

reciclável e que se extinga a técnica da obsolescência programada.  

 É a paragem de um processo produtivista insustentável para configurar a procura de uma 

civilização oposta á civilização do ‘ter’ – consumista e predadora – que valorize a dimensão da 

convivialidade, do alargamento da consciência, da criatividade, próximas de uma civilização e cultura 

do ‘ser’(Fromm, 2005) 

  O conceito de desenvolvimento é assim objecto de uma profunda evolução e reflexão ao 

longo dos tempos, e pode ser, no mesmo momento, distinta para diversos autores. Podemos concluir 

tratar-se de uma entidade multidimensional que inclui aspectos relacionados como a sociedade, o 

ambiente e a economia mas também com ideologias políticas e sociais. 

 De um passado relacionado com a evolução industrial, retirámos a ideia de que 

desenvolvimento seria semelhante a crescimento económico; cedo, porém, se concluiu que não 

bastava o crescimento económico para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Este fenómeno 

deve-se à rigidez de distribuição da riqueza – concentrada em certas camadas – bem como ao facto 

de se acentuarem as desigualdades entre países pertencentes ao centro económico e países 

pertencentes à periferia onde o acesso aos mesmos padrões de consumo causaria um enorme 

desequilíbrio ambiental. A desqualificação de recursos, a sua depleção e, particularmente, as 

primeiras crises de petróleo, levaram à conclusão de que a economia de crescimento baseada numa 

extracção e poluição crescentes não seria viável, mesmo tendo em conta o avanço de tecnologias 

menos poluentes e mais eficientes. No entanto e ainda hoje, acalentamos no seio da nossa visão 

positivista, a esperança de que as tecnologias relacionadas com as energias alternativas consigam 

atenuar os efeitos do aquecimento global e, o que é mais importante, permitam a continuação da 

civilização de velocidade em que vivemos apesar da escassez do petróleo.  

 É neste contexto que se pode compreender o cepticismo dos adeptos do decrescimento 

sustentável que defendem uma alteração do padrão do consumo, reduzindo e transmutando uma 

economia material numa outra mais imaterial, promovendo a protecção dos recursos, a alteração dos 

nossos parâmetros estéticos, transitando, por último, da sociedade do ‘ter’ para a sociedade do ‘ser’. 

Por outro lado, Amartya Sen estabelece que o desenvolvimento se situa onde se encontram as 

pessoas; deve significar a expansão das liberdades, uma vida condigna com acesso á educação e à 

saúde bem como a possibilidade de uma realização pessoal.  

  A paisagem enquanto reflexo metafísico do desenvolvimento de uma sociedade sobre o seu 

território, e a arquitectura paisagista, enquanto disciplina operativa sobre esta entidade, tem o 

potencial de, a diversas escalas, potenciar um ordenamento com base na consciência das nossas 

vulnerabilidades e nas incertezas do futuro, projectando utopias que comecem a alterar consciências. 

  Acredito que – quer ao nível do ordenamento a grande escala quer nas intervenções 

projectuais de menor escala – seja possível criar soluções que promovam processos abertos, 

assegurando que no plano ambiental, a sistémica do ciclo de recursos, da água e dos nutrientes se 

realize; Espera-se igualmente que do ponto de vista social, novas opções surjam através da 

multifuncionalidade do território podendo conduzir a uma variedade de opções para as comunidades. 

O sentido desejável seria o da conversão e enquadramento de formas de sobrevivência em novos 

modelos de desenvolvimento alternativos ao padrão dominante.  
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 A valorização da percepção, da razão e da emoção na caracterização do nosso espaço 

existencial pode também ser estimulada pelo projecto e é essencial na passagem do homem 

consumidor para o homem essencialmente criador, explorador e livre. O espaço público definir-se-á 

como lugar de encontro estimulante e aberto á diversidade. 
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Energia_  

O fluxo energético na criação de paisagem  

 

 «A estreita relação existente entre paisagem e energia emerge, especialmente visível, em 

situações de crise. A morte das infra-estruturas industriais relacionadas de forma directa ou indirecta 

com o sector da energia, não só cria problemas que carecem de solução no âmbito da arquitectura 

paisagista como promove a reflexão social sobre os processos que geraram esta realidade (...) 

Também o petróleo, outra fonte de energia que transformou permanentemente o mundo (as nossas 

redes viárias são a expressão do automóvel e por conseguinte do petróleo) não é outra coisa se não 

um produto do solo que durante milhões de anos manteve vivas as plantas que se foram, 

gradualmente, convertendo em petróleo (...) A história da humanidade sobre a terra, em particular a 

história recente que conduziu á criação da paisagem, é, em último caso, o resultado de distintas 

energias. Ter consciência disto é dar um passo em relação á ecologia e ao entendimento da 

paisagem segundo uma nova luz, dentro dos horizontes da história da terra e da indústria.» (Jacob, 

2007) 

  

 No contexto actual, energia é sinónimo de combustíveis fósseis, ou mais concretamente, de 

petróleo. Foi este o recurso que nos permitiu progredir de uma indústria ainda lenta e de carácter 

local  baseada no carvão, para uma economia em que a indústria, a agricultura e os serviços se 

tornaram altamente rápidos, globais e  eficientes. Praticamente tudo o que conhecemos hoje é 

resultado da exploração deste combustível fóssil .  

 Com o petróleo, as cidades expandiram-se ao longo das suas vias de comunicação, 

determinantes para as trocas comerciais bem como do abastecimento de produtos criados em 

espaços distantes e super-produtivos devido à aplicação de técnicas intensivas de fertilização e de 

controlo de pragas. A indústria deslocalizou-se dos países desenvolvidos para os países em 

desenvolvimento, aproveitando recursos, mão-de-obra barata e, não menos importante, a 

externalização da sua poluição. O turismo tornou-se global e massivo com o desenvolvimento dos 

transportes aéreos  que permitem estar em qualquer ponto do mundo cada vez mais rapidamente.  

 Resumindo, toda a nossa infra-estrutura de sobrevivência se baseia na utilização intensiva 

do petróleo, sendo este um recurso em depleção constante e não renovável. Por quanto tempo 

poderemos habitar o mundo como o conhecemos? Será que as energias alternativas serão a 

solução, permitindo uma transição suave, mantendo o nosso padrão de desenvolvimento?  

 Surgem preocupações associadas ao aquecimento global do planeta que alguns defendem 

estar relacionado com o aumento de C02 libertado na atmosfera pela combustão do petróleo; a sua 

utilização, como sabemos, está presente na electricidade, no transporte, na alimentação, na 

construção, nos gadgets tecnológicos e electrodomésticos, no turismo e, inclusive, na produção da 

tecnologia necessária á construção dos suportes de produção de energia sustentável. Mesmo que o 

aquecimento global seja resultado das alterações climáticas que ocorrem em ciclos, a conjugação 

dos efeitos de um sobreaquecimento do planeta com o aumento do nível das águas do mar, com as 

disfunções na agricultura e nos ecossistemas e, por último, com a falta do principal recurso que 

estrutura a nossa civilização pode revelar-se fatal (Kuntsler, 2006a). 

  Considerando a possibilidade, face aos factos existentes, de podermos vir a enfrentar estes 
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problemas, o futuro reservar-nos-á, se nada se fizer, uma crise diferente de todas as outras. As 

crises passadas constituíram uma necessidade no meio da abundância enquanto as crises do futuro 

poderão constituir provações no meio da escassez.  

  A chave para compreender a questão energética reside no conceito de pico global de 

produção petrolífera, ou seja, o momento em que se extraiu metade de todo o petróleo existente no 

mundo – a metade mais fácil de alcançar, a metade cuja obtenção é mais económica, a metade com 

maior qualidade e cuja refinação sai mais barata –. O petróleo remanescente jaz em locais 

ameaçadores e de acesso difícil, como o Árctico e as profundezas do Oceano. Uma grande parte da 

metade que resta é difícil de extrair e pode, de facto, consumir tanta energia que deixará de valer a 

pena obtê-la (Kuntsler, 2006b). 

  

 As preocupações com o pico do petróleo encontram-se referidas nas conclusões do relatório 

PEAKING OF WORLD OIL PRODUCTION, IMPACTS, MITIGATION, & RISK MANAGEMENT 

realizado pela Agência Energética dos EUA em Fevereiro de 2005 e apontam para uma previsão do 

pico do petróleo em 20 anos. No referido documento, alerta-se para graves regressões na economia 

mundial perante a escalada de preços, para a paralisação do sector de transportes e define-se 

claramente que os problemas serão muito sérios tanto nos países desenvolvidos como nos não 

desenvolvidos se não forem tomadas medidas atempadamente. 

 A falta de um «motor» na civilização actual iria imobilizar a «aldeia global», baseada na 

velocidade e na comunicação entre distintas partes do mundo, remetendo-a para formas locais de 

sobrevivência com base numa cultura agrícola predominantemente manual, porventura já esquecida, 

e em recursos cuja disponibilidade dependeria do potencial de cada região. Seria o fim da 

globalização? Pelo menos da globalização física? 

  As nossas sociedades industriais e os nossos sistemas financeiros foram estruturados na 

crença do crescimento contínuo; um crescimento permitido pelos combustíveis fósseis baratos. O 

petróleo corresponde a 43% do combustível mundial consumido e a 95% da energia global utilizada 

para o transporte. O petróleo e o gás servem de matéria-prima para plásticos, pinturas, produtos 

farmacêuticos, fertilizantes e componentes electrónicos entre muitos outros. O petróleo é tão 

importante que o seu pico terá vastas implicações nos domínios da guerra, da geopolítica, da 

medicina, da cultura, dos transportes e trocas, da estabilidade económica e da produção de 

alimentação. Para 1 Joule de comida consumida nos Estados Unidos, são gastos 10 Joules de 

combustíveis fósseis na sua produção (Anderson, 2009). 

 O pico do petróleo pode ser acompanhado por um período de grandes dificuldades 

caracterizado por um contexto em que as comunidades e os países se fragmentam em regiões, 

vivendo localmente, ou seja produzindo, distribuindo, vendendo num raio de acção extremamente 

curto e apoiando o seu sistema social e económico na força de uma pequena comunidade 

organizada.  

 Resumindo, o fim da eficiência do petróleo como primeira fonte energética do nosso sistema 

civilizacional, bloquearia trocas por inviabilidade de transporte, encerraria as infra-estruturas por falta 

de gás ou electricidade para manter o aquecimento, a refrigeração ou qualquer das outras 

necessidades básicas ou não básicas. Os sistemas de saneamento poderiam entrar em falência 

faltando, até, a água potável. A construção baseada no tratamento e transporte de materiais iria ser 
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muito limitada. Acabaria a agricultura intensiva e deslocalizada dado que sem petróleo não seria 

possível transportar as mercadorias ao mesmo ritmo para todo o lado. Seria impossível mover 

tractores ou activar as indústrias dos fertilizantes, da genética ou do controlo de pragas. O mundo 

seria, de novo, um lugar pequeno (Kuntsler, 2006c). 

 Como situação agravante, conflitos transnacionais geo-políticos podem extremar-se, tendo 

de certa forma já começado uma estratégia energética baseada no conflito com o Médio Oriente. 

 

  «Estamos em face de um problema sério: Estamos viciados no petróleo, o qual é importado 

de partes instáveis do mundo.» (George W. Bush, ex-presidente dos EUA. Conferência sobre o 

Estado da Nação, 31 de janeiro de 2006) 

  

 «Eu acredito que os preços do petróleo se encontram a subir uma vez que a procura 

ultrapassa a oferta. Os preços estão a subir porque os países desenvolvidos continuam a depender 

em grande parte deste recurso. A capacidade de substituir a queda das reservas existentes está a 

decrescer.» (George W. Bush, ex-presidente dos EUA. Conferência com Nicholas Sarkozy, 7 de 

Novembro de 2007) 

  

 A criação de Israel e a invasão do Iraque, para alem das questões ideológicas, políticas ou 

religiosas,  poderá ter tido também como objectivo uma estratégia de segurança energética. 

 De facto os Estados Unidos e a Europa (em menor relevo) necessitam de recursos situados 

no Médio-Oriente e Ásia estando o seu fornecimento relacionado com uma estabilidade e consenso 

político que se torna cada vez mais difícil de obter. Aumentam os fenómenos de terrorismo que se 

aproveitam da frustração de povos dominados por lideres e classes que acumulam todo o lucro do 

petróleo. Sobem as movimentações e a corrida ao nuclear nos países árabes como forma de 

pressão sobre o Ocidente mas, provavelmente, prevendo também alternativas de auto-suficiência. 

De facto, o próprio Oriente passará por grandes dificuldades de desenvolvimento uma vez que 

Europa e Estados Unidos deixarão de ter necessidade de lhes comprar a sua «fonte de vida», (o 

petróleo). 

 Resta-nos o retrato de uma época de tensão, privação e escassez perante a falta de um 

recurso essencial bem como a incerteza perante uma alternativa que o substitua na mesma escala. 

Será obrigatória a reformulação do modelo territorial e comercial dos nossos países no contexto de 

grande crispação social nacional e transnacional. 

  É interessante a designação de kuntsler, «longa emergência», para uma era de privações e 

escassez, quase adivinhando o mundo em que irão emergir outras formas de sobrevivência. São as 

soluções de reorganização do mundo, da sociedade e da paisagem que permitirão o aparecimento 

de um novo modelo operativo, baseado numa utilização criativa e que não desperdice energias, que 

estruture uma paisagem com novas significações e utilizações e sobretudo capaz de «enfrentar» o 

futuro. 

 O tema da energia transforma-se numa questão central em projecto, ao traduzir a exigência 

de criação de espaços de proximidade na produção alimentar, espaços de mobilidade suave, 

espaços de produção relacionados com a saúde, espaços de revitalização e de substituição de 

valores como, por exemplo, na área de gestão de energias; inserem-se neste âmbito os processos 
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ecológicos que promovemos, implementando uma manutenção com imputs mínimos bem como a 

sua utilização a favor do homem. 
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Desejo_  

 A procura de novas intensidades  

 

 Se a intensidade dos nossos processos de desenvolvimento estão em definitivo a fragmentar 

e inviabilizar o mundo e, com ele, a hipótese de um pensamento alternativo, talvez seja este o 

momento ideal para explorar outras intensidades e velocidades da existência. A regeneração de 

valores sociais explorando o carácter convivial, existencialista e emocional do ser humano, a 

utilização dos ecossistemas e dos recursos através de meios que promovam procedimentos 

circulares e não lineares servirão, talvez, objectivos mais diversos de produção, de reserva e de bem 

estar. Também na economia é urgente a reinvenção do seu modelo dando origem a formas mais 

essenciais e não intrusivas em que a reciclagem prevaleça sobre a obsolescência programada e o 

essencial se separe do acessório. Não menos importante será olhar temerariamente a necessidade 

de desafectar a poluição da produção. No âmbito da politica é necessária uma visão abrangente que 

permita religar domínios artificialmente separados orientando-os para um rumo distinto, inaugurando 

uma consciência generalizada que apele à alteração dos hábitos.  

 Cada vez mais a relação entre sociedade-ambiente-economia-política e paisagem se torna 

mais estreita; nesse sentido uma transformação deve promover migrações conjuntas e mutuamente 

influenciáveis/interligadas de conceitos nas diferentes áreas. 

 A paisagem como espaço de inscrição das energias biológicas e abióticas – onde se 

espelham processos das mais diversas intensidades – é o meio onde se afirma a nossa 

contingência, inviabilidade ou progressão. Sendo assim a arquitectura paisagista desempenha um 

papel fulcral e transversal, ao nível da consciência e da acção, no sentido da sobrevivência criativa, 

ambientalmente sustentável, socialmente diversa e emocionante do homem no tempo. É possível 

através do Ordenamento do Território e do Projecto assegurar espaços conjugados/multifuncionais 

de produção, de lazer, de reserva e protecção ecológica que apelem a uma mudança politica, 

económica e social. É possível a partir da arte e da ciência renovar códigos, envolver as pessoas 

nesta energia positiva, no estabelecimento de novos procedimentos que assegurem a duração das 

nossas gerações ao longo do tempo. 

 É necessário iniciar novas «singularizações» e subjectividades que promovam estes 

objectivos funcionando quase como atitudes «contaminantes» e catalisadoras de muitas outras. Mais 

do que um manifesto é uma utopia. Não é o fim de nada, apenas o estabelecer de uma sincronização  

em que  as infra-estruturas que nos sustentam – psicológicas, sociais, ambientais, económicas –, 

expressas em paisagem, adquirem movimento e renovam a sua «dimensão» no interior de novos 

valores éticos, sociais, económicos e ambientais. 

 Devemos activar processos artísticos, ambientais, sociais, económicos, políticos, 

configurados por estruturas e espaços físicos e existenciais na pequena e na média escala que 

contribuam para atingir os objectivos atrás referidos. Devemos fazer emergir energias de dentro para 

fora, de modo a que se possam expandir, contagiar, replicar tornando-se transparentes/essenciais. 

  

 «O processo, que aqui oponho ao sistema ou à estrutura, visa a existência em vias de, em 

simultâneo, se constituir, se definir e se desterritorializar. Esses processos de “se pôr a ser” dizem 

respeito apenas a certos subconjuntos expressivos que romperam com os seus encaixes 
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totalizadores e se ‘‘puseram’’ a trabalhar por conta própria e a subjugar os seus conjuntos 

referenciais para se manifestarem a título de indícios existenciais, de linha de fuga processual (...) 

Em cada foco existencial parcial as praxis ecológicas esforçar-se-ão por detectar os vectores 

potenciais de subjectividade e de singularização. Em geral trata-se de algo que se atravessa 

relativamente à ordem “normal” das coisas - uma repetição contrariante, um dado intensivo que apela 

outras intensidades a fim de compor outras configurações existenciais. Tais vectores dissidentes  

encontram-se relativamente destituídos das suas funções de denotação e de significação, para 

operar, enquanto materiais existenciais descorporificados, as rupturas a-significantes.» (Guatarri, 

1996) 
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PAISAGEM_ 

Em vias de ser acontecimento. 

 
«Não é verdade que todos os seres vivos procuram permanecer fixando-se em certezas 

quanto à face do real, e sabendo que o seu reverso, além de existente, lhe é particularmente 

inacessível? Viver seguro e esperar que da dobra, seu próprio mútuo, não lhe surjam surpresas, 

resumo o modo de estar do ser vivo. Creio, no entanto, que estes são mais do que os meus 

contemporâneos admitem ou imaginam. Tudo o que sinto, em minha volta, se torna sinónimo de ser 

vivo. Em toda a forma há vida e movimento, compreensão e projecto, percepção e sensibilidade.» 

(Llansol,2005e)  

 
A Paisagem surge da energia de distintos processos , abióticos e bióticos que 

configuram sinais e marcas correspondentes a diversas tensões desenvolvidas ao longo do tempo. 

Estes sinais e marcas, bem como as suas alterações, espelham a velocidade, o desígnio e a 

intensidade dos seus agentes geradores. A compreensão deste sistema de sinais e os seus 

significados é essencial para fazer emergir a consciência dos fenómenos que nos rodeiam e que nós 

próprios desencadeamos.  

 

«A paisagem esta indubitavelmente relacionada com os vectores processo e tempo. Na 

paisagem nada se pode considerar fixo, estático ou imutável, trata-se ao invés de um meio dinâmico, 

sempre em transformação, configurada pelo clima, história, ecologia e as imprevisíveis contingências 

do tempo. Este dinamismo é que permite considerá-la um meio extraordinário, experimentalmente 

rico e ao mesmo tempo desconcertante e difícil de manipular. A paisagem como um conjunto de 

processos, todos eles geradores de organizações diversificadas, requer uma aproximação criativa ao 

projecto e á gestão desses sistemas.»(Corner,2006a)  

 

As palavras Processo, Energia, Tensão remetem-nos para a ideia de instabilidade como 

condição intrínseca á paisagem. Mais do que a face visível de um conjunto de sistemas em profunda 

interacção, esta constitui um autêntico laboratório em permanente ebulição e força, 

metamorfoseando-se a cada instante.  

Apesar de experimentarmos o espaço que nos rodeia como imutável, este é 

inerentemente instável. É precisamente a capacidade que tem de se alterar de forma instantânea 

mediante terramotos, vulcões, inundações , tempestades ou de forma progressiva através de uma 

transformação gradual relacionada com processos de sucessão, sedimentação e erosão que nos 

deve aproximar de uma cultura baseada no movimento  

Olhar cada lugar á luz de uma visão cinética permite-nos fazer submergir as acções que se 

desenvolveram ao longo do tempo, quais as sua velocidades e os seus autores, quais as suas 

consequências, e como poderemos imaginar que estas se vão desenrolar no futuro.  

É sobre a temática relacionada com o futuro que recai o projecto de Arquitectura 

paisagista, o que implica concebe-lo como uma visão orientada no tempo pela ética dos 

funcionamentos que nos parece necessário manter, criar ou interromper...Mais do que um cenário 

estático o projecto deve ser ele próprio considerado como um instrumento flexível, com capacidade 
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permanente de adaptação a novas circunstâncias.  

«Trata-se sobretudo de uma procura sobre o funcionamento das coisas, o fun-

cionamento do mundo, a tentativa de compreensão de processos que nos rodeiam e dos quais 

fazemos parte. A vontade é a de procurar reacções dentro de processos, de criar envolvimentos, de 

explorar as características de um sítio, não como suporte de uma obra, não como cenário de uma 

transformação de que o autor é protagonista, mas como revelação do próprio sítio, dos seus 

segredos, da sua personalidade, dos seus processos de funcionamento por vezes escondidos ou 

esquecidos nestes dias em que o que é pouco evidente desaparece no tumulto do obvio, no ruído 

forte do imediatamente apreendido.»(Nunes, 2000)  

 

O lugar de intervenção é assim marcado por um contexto vivo que encerra a sua 

decifração. É esta condição particular de um espaço auto-referente, que nos permite lançar ideias 

sobre a sua evolução , sobre quais os traços da sua memória que pretendemos renovar, sobre que 

novas oportunidades podemos trabalhar de acordo com a realidade que vivemos e que sonhamos, e 

como é que estas transformações vão reagir com a dimensão existente.  

 

«O ênfase deve ser colocado não na aparência do lugar em estudo mas nos processos 

da sua formação, dinâmicas de ocupação, e possibilidades poéticas de existência sugeridas. Embora 

estes processos possam ser facilmente imaginados são pouco susceptíveis de ser representados. 

Esta visão implica realizarmos uma inversão da representação pictórica para uma representação 

estratégica que oriente a forma como as acções se realizam e como interagem, o que nos aproxima 

do termo dispositivo. Este refere-se a uma procura de uma disposição táctica mas subtil dos temas 

que compõem o projecto de forma a precipitar o máximo de oportunidades no tempo, tornando os 

constrangimentos e limites em possibilidades e potenciais.» (Corner, 1999e)  

 

A paisagem configura para alem de uma realidade física , uma construção mental que 

implica a forma como cada indivíduo e as sociedades nos seu conjunto sentem e se organizam .É 

assim uma entidade metafísica em que existe hibridação entre uma condição exterior e interior, e 

onde se espelham as contradições e paradigmas do tempo. Actualmente as dictomias Global-Local, 

Privado-Público, Ambiente-Economia, Legal-Ilegal, Desenvolvimento-Subdesenvolvimento, Centro-

Periferia entre outras encontram correspondência directa no território. Não será a paisagem pela sua 

condição híbrida uma oportunidade de mediação de conflito? De inversão de tendências? De procura 

de novas conciliações?  

 

«A ideia de paisagem não tem uma dimensão única. O seu reconhecimento e 

apreensão temporal, espacial, formal e simbólica requer uma compreensão sistémica e integral que 

permita a tradução dos seus códigos culturais, das suas representações simbólicas, mitológicas e 

emblemáticas, e dos seus ambientes físicos, geográficos e sociais. A paisagem, concreta ou 

abstracta, resulta de uma permanente interacção do sujeito com o meio, sendo em si uma matriz cuja 

complexidade indicia uma justaposição interactiva dos seus constituintes de interioridade e 

exterioridade, individual e colectivo, cultural e natural, histórico e geográfico, real e simbólico, cénico 

e alegórico, do tempo e da memória. O conceito de paisagem, por isso e simultaneamente, existe 
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expandido num espaço físico e emocional com limiares identificáveis ou não, onde os seus 

componentes informam construções visíveis ou imateriais, experiência do concreto ou do etéreo, 

imagens permanentes os efémeras, determinadas por uma dinâmica específica na qual a 

humanidade tem um papel consequencial.» (Taborda,2000) 

 

O desígnio do arquitecto paisagista será a de apreender a multi-dimensionalidade da 

paisagem e trabalhando transversalmente com todos os agentes sociais imaginar realidades que 

espelhem o conhecimento adquirido colocado á luz independente dos valores e das possibilidades 

que julga ser necessário preservar, tornar visível ou renovar. Neste sentido a nossa força enquanto 

profissionais reside na capacidade de comunicar cultura, acreditando que a paisagem tem o poder de 

ser acontecimento sugerindo novas formas de sobrevivência mais sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, eticamente atractivas do ponto de vista social, economicamente inovadoras, e 

emocionalmente significativas que encerrem ciclos e se inter-relacionem.  

A questão que se coloca é se o projecto tem esta capacidade , se ao pensarmos em 

acontecimentos e processos pode ocorrer a sua tradução formal, e se não estaremos apenas a 

sonhar que a nossa acção enquanto profissionais pode alterar o funcionamento do mundo e das 

sociedades . Penso que será perigoso fazer aderir uma imagem evangelizadora á arquitectura no 

entanto acredito que a formalização tem exactamente o poder da sugestão e da activação dos 

processos em que acreditamos, devolvendo-os, fazendo-os possíveis, configurando a sua existência 

e o seu desenvolvimento, aparecendo claramente, ao olhos, ás vivências e ao sentir das pessoas 

que o experimentam.  

 

 «Poderá parecer que o compromisso de pensar paisagens-em-processo requeria que de 

certa forma se substituísse as preocupações tradicionais da arquitectura pela forma, composição 

cénica e uso inovador dos materiais. No caso do desenho de uma gestão temporal, o 

desenvolvimento e a adaptação torna-se mais forte e significativo do que o desenho do espaço, da 

forma e do lugar. No entanto será necessária esta dicotomia? E será certa ou útil? Creio que não. 

Trata-se de um dualismo falso, já que a especificidade da forma, a geometria, o material e a 

configuração, são precisamente os mecanismos que estabelecem, em primeiro lugar, os caminhos e 

matrizes através dos quais fluem e interagem os processos. Por outras palavras não existe processo 

sem a especificidade da matéria e a configuração formal, que ao mesmo tempo permite e restringe 

actividades concretas.(...) É necessário compreender a interacção inevitável entre forma e processo 

e distinguir as configurações que tendem a um processo entrópico daquelas que tendem á 

criatividade e diversificação(...) dando prioridade a uma arquitectura da acção e do 

efeito.»(Corner,2006b) 
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