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Contemporânea.

O presente trabalho apresenta e discute o modo como a

criatividade é hoje entendida como essencial ao modo como as

pessoas se relacionam e trabalham, visto que a mesma se

propaga a todas as áreas de atividade humana. Desse modo,

também a gestão de cidades é afetada por uma nova

abordagem criativa. Desde a década de 1970 que o mundo

ocidentalizado assiste a mudanças relevantes na abordagem à

cidade contemporânea. Perante uma sociedade heterogénea e

a pluralidade de manifestações culturais existentes, não é

possível existir um plano único para o desenvolvimento de uma

gestão urbana criativa. Existe, no entanto, uma metodologia

que pode ser seguida, assente no desenvolvimento da distinção

local através da identificação dos recursos culturais da cidade.

O ato de cozinhar é uma das formas mais tradicionais de

transmissão de cultura e património, que tem a capacidade de

chegar, virtualmente, a todas as pessoas. Em paralelo, muito

do ambiente urbano está diretamente relacionado com a

produção, armazenamento, venda e serviço de refeições. A

base socioeconómica de antigos bairros tem sido rejuvenescida

devido à organização em torno da produção e consumo de

produtos alimentares ou refeições, e a combinação estratégica

de gastronomia e arquitetura tem sido fundamental para esta

renovação.

Em síntese, pretende-se, com a presente dissertação, entender

como a arquitetura e a gastronomia podem ser

deliberadamente combinadas para desenvolver uma estratégia

urbana criativa. Propõe-se ainda a utilização da gastronomia

como uma componente principal do património de modo a

desenvolver uma marca identitária da cidade. O trabalho prático

que acompanha esta dissertação pretende contribuir para

colmatar a necessidade de um espaço dedicado à produção,

investigação e difusão da Cozinha de Vanguarda na cidade de

Lisboa.





Abtract

Gastronomy as an instrument to 

the Creative City: a project for a 

Cooking Factory
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Nowadays, creativity is essential to the way we live and work,

as it spreads throughout all of human activities. In that sense,

urban planning has also been affected by a new creative

approach. Since the 1970‟s the Western civilisation has been

witnessing serious shifts in how the contemporary city is

approached. As society is increasingly heterogeneous with

multiple cultural manifestations, it is not possible to exist a

single strategy to creatively plan a city. There is, nonetheless, a

method that can be followed, based on local distinctiveness,

through the identification of local cultural resources.

To cook is one of the most traditional ways of passing on culture

and patrimony, which is virtually reachable to all people. On the

other hand, much of the built environment is directly related to

producing, stocking, selling and serving meals. The social and

economical foundation of old neighbourhoods has been

rejuvenated because it was reorganized around production and

consumption of food products or meals, and the strategic

combination between gastronomy and architecture has been

essential to this renovation.

Finally, this master dissertation intends to understand how

architecture and gastronomy may be deliberately combined to

develop a creative urban strategy. It is also suggested that local

gastronomy should be a main component to the patrimony, in

order to develop a city‟s identity. The project developed

throughout the theoretical investigation aims to make up for the

lack of a place in Lisbon that produces, investigates and

spreads the knowledge on avant-garde cuisine.





Índice de figuras

Imagem da Capa. Legoullon, W. Coffee specimen. Da colecção Fingerprints of Drinkable Culture.

[Fotografia microscópica] (s. d.). Retirado a 01-09-12 de 

http://legoullonphotography.com/portfolio/wip/microscopic-beverages/

Figura 1. [p. 26] Esquema representativo do processo criativo. Adaptado de Mota [2009:10]

Figura 2. [p. 41] Ciclo da Criatividade. Adaptado de Landry [2008:225].

Figura 3. [p. 65] Exemplos de texturas alimentares contemporâneas: esferificações, esparguetes e 

algodão doce. Figura elaborada pela autora.

Fonte das imagens (da esquerda para a direita):

Imagem de esferificações/caviar falso [Fotografia] (s. d.) Retirada a 25-09-12 de 

http://1.bp.blogspot.com/-

T1DdZ_Szt_Q/To93GDI2mnI/AAAAAAAAAkM/J8hGH_gnNU0/s1600/caviar.jpg

Esparguete de beterraba [Fotografia] (s. d.) Retirada a 25-09-12 de 

http://2.bp.blogspot.com/_Tvdzpp4b6h0/R5Cmn_aYYrI/AAAAAAAAALA/0WvCzUr0cyU/s400/esp

arguete%2Bbeterraba%2Be%2Bparmes%C3%A3o(agar)%2Bcom%2Bar%2Bde%2Bbeterraba%

2B(lecitina).jpg

Guillamet, F. 868 - barbapapa with mint, coconut, curry and tamarind [Fotografia] (2003). Retirada

a 09-09-12 de 

http://www.elbulli.com/catalogo/catalogo/todo_anyo.php?lang=en&id_familia=4&id=868

Figura 4. [p. 67] Evolução da Sopa de Peixe: tradicional e interpretação contemporânea 

(Cooking.Lab).

Fonte das imagens (da esquerda para a direita):

Pereira, D. Sopa de peixe. [Fotografia] (27 de Agosto de 2011). Disponível a 09-09-2012 em 

http://www.flickr.com/photos/83778392@N06/7668467244/

Cooking.Lab. Sopa de peixe - uma criação culinária de Prista & Moura. [Fotografia] (s. d.). 

Retirada a 08-09-2012 de 

http://sciencecareers.sciencemag.org/career_development/previous_issues/articles/2007_11_02/

caredit_a0700157

Figura 5. [p. 73] Processos de empratamento no elBulli. Figura elaborada pela autora com recurso ao 

vídeo “Para seguir siendo felices_elBulli Foundation”.

Figura 6. [p. 74] Alguns dos pratos servidos no elBulli. Figura elaborada pela autora com recurso a 

fotografias disponibilizadas no site http://comidaparapensar.actar.com [a 10-09-12]

Figura 7. [p. 75] O futuro do elBulli. Figura elaborada pela autora com recurso ao vídeo “El lema de 

elBulli Foundation”.

Figura 8. [p. 76] Projeto da Fundação elBulli. Imagens do projeto retiradas a 13-08-12 de 

http://www.ruiz-geli.com/04_html/elbullifoundation.html 



Figura 9. [p. 77] Processo criativo do projeto da fundação elBulli. Figura elaborada pela autora com 

recurso ao vídeo “Video showing the test of a model of soap bubbles”.

Figura 10. [p. 78] Emma Stona e Viola Davis falam sobre comida portuguesa. Figura elaborada pela 

autora com recurso ao vídeo “Jornal da Noite”.

Figura 11. [p. 84] Área de Intervenção. © Digital Globe, GeoEye, IGP/DGRF. Imagens aéreas. 

Retiradas a 31-10-12 de http://maps.google.com

Figura 12. [p. 85] Situação atual da Área de Intervenção. Fotografias 1 e 2 da autora. Imagem 3 

retirada a 25-09-12 de http://www.suakay.com/projecto.php?pid=251&sid=41&ssid=112

Figura 13. [p. 86] Vista da Área de Intervenção desde a Avenida da Índia. Fotografia da autora.

Figura 14. [p. 86] Planta da Área de Intervenção com o novo Plano Urbano. Figura realizada pela 

autora.

Figura 15. [p. 90] Duas versões da sardinha: tradicional e interpretação contemporânea (elBulli).

Fonte das imagens (da esquerda para a direita):

Hopkins, Y. Sardinhas. [Fotografia] (s.d.). Imagem gentilmente cedida pela autora.

Guillamet, F. Bronzed Sardines. [Fotografia] (s. d.). Retirada a 09-09-2012 de 

http://www.elbulli.com/catalogo/catalogo/todo_anyo.php?lang=en&id_familia=4&id=860

Figura 16. [p. 92] Sistema de aproveitamento de águas pluviais e de separação residual. Figura 

elaborada pela autora.

Figura 17. [p. 93] Processo de trabalho: evolução formal do edifício. Fotografias da autora.

Figura 18. [p. 93] Axonometria dos edifícios. Figura elaborada pela autora.

Figura 19. [p. 96] Plantas pisos -1 e 0. Figura elaborada pela autora.

Figura 20. [p. 98] Plantas pisos 1 e 2. Figura elaborada pela autora.

Figura 21. [p. 100] Plantas pisos 3 e 4. Figura elaborada pela autora.

Figura 22. [p. 101] Plantas do piso 5 e de cobertura. Figura elaborada pela autora.

Figura 23. [p. 101] Corte do edifício. Figura elaborada pela autora.

Figura 24. [p. 102] Diagrama da criação da norma para a perfuração de alçados. Figura elaborada 

pela autora.

Figura 25. [p. 103] Representação da Cooking Factory desde a nova avenida. Figura elaborada pela 

autora.

Figura 26. [p. 103] Representação da praça conformada pela Cooking Factory, o Mercado ou 

Incubadora de Empresas e o novo parque urbano. Figura elaborada pela autora.

Figura 27. [p. 104] Representação da zona de receção da Cooking Factory. Figura elaborada pela 

autora.

Figura 28. [p. 104] Representação da Sala Polivalente da Cooking Factory. Figura elaborada pela 

autora.

Figura da contracapa. Imagem da capa pixelizada e a preto e branco. Imagem manipulada pela 

autora.



Índice

Introdução

Parte 1: Cidades Criativas

1.1 A Criatividade

1.1.1 Enquadramento histórico

1.1.2 Definição de criatividade

1.1.3 Aspetos da criatividade

1.2 Cidades Criativas

1.2.1 Breve enquadramento histórico

1.2.2 Definição de conceitos

1.2.3 Fatores para uma cidade criativa

1.2.4 Sustentabilidade da cidade criativa

1.3 A Classe Criativa

1.3.1 Valores da classe criativa

1.4 Economia Criativa

1.5 O Potencial Criativo de Lisboa

1.6 Síntese

Parte 2: A Gastronomia como ferramenta para uma Cidade Criativa

2.1 Cozinha contemporânea

2.2 A gastronomia como ferramenta para uma cidade criativa

2.3 Síntese

Parte 3: Projeto de uma Cooking Factory

3.1 Localização

3.2 Aproximação concetual ao edifício

3.3 Organização do edifício

3.4 Síntese

Conclusão

Bibliografia

Anexo: Painéis de Apresentação

13

19

21

21

23

24

31

32

34

39

40

43

44

47

53

59

63

65

69

81

83

85

89

95

105

107

111

121





Introdução

“Powering the great ongoing changes of our time is the rise of human creativity as

the defining feature of economic life. Creativity has come to be valued (…). And as a

result, our lives and society have begun to resonate with a creative ethos.”

Florida, 2002:23

Vivemos hoje numa época em que a criatividade é essencial ao modo como

vivemos e trabalhamos, uma vez que a mesma se reflete em todas as áreas de

atividade humana. Isso faz com que o ethos (ou espírito) criativo domine o nosso

pensamento, tornando-se, por isso, possível afirmar que vivemos na Era da

Criatividade [Florida, 2002:23].

Visto que a criatividade se revela na cultura humana, também o planeamento e

gestão de cidades são afetados por uma nova abordagem criativa. Desde a década

de 1970 que a Europa e o mundo ocidentalizado assistem a mudanças sérias na

abordagem à cidade contemporânea [Landry, 2008:xiii]. Desde o modo como a

economia mudou – de uma sociedade suportada pela indústria da manufatura para

uma era digital – até à forma como a sociedade se expressa e pensa, passando

pelo modo como as pessoas compreendem o espaço urbano, as cidades estão a

mudar. Como Landry [2008:xvii] explica:

“In this new global dynamic, all cities, small and large, need to reassess and

rethink their role and positioning – regionally, nationally and globally. This

challenges cities to think their opportunities and problems with ingenuity and to

review their assets – or lack of them. Cities have had to ask themselves: who

am I; where do I go next; what is my identity; what is distinctive about me and

what are my assets? What are the conditions my city can create for people and

institutions to think, plan and act with imagination and ride the wave of change,

so that it can benefit?”

Perante uma sociedade heterogénea e a pluralidade de manifestações culturais

existentes, não é possível existir um plano único para o desenvolvimento de uma

Ana.
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gestão urbana criativa. No entanto, existe uma metodologia que pode ser seguida

no sentido de estruturar uma estratégia assente na especificidade do lugar.

A literatura existente demonstra que uma cidade criativa tem capacidade de atrair e

manter uma população talentosa e tolerante, o que potencia uma economia

sustentável para a cidade. A informação recolhida demonstra a capacidade de auto-

regeneração e de sustentabilidade económica de uma cidade criativa. Todavia, não

existe literatura no campo específico sobre o qual esta dissertação se pretende

debruçar: a gastronomia como instrumento de uma cidade criativa.

Ao mesmo tempo que a criatividade parece tomar conta de todas as áreas da nossa

vida, também a gastronomia se tem mostrado cada vez mais presente: programas

de televisão como MasterChef, Top Chef, JA ao lume, No Reservations, entre

muitos outros, dominam as grelhas televisivas da maioria dos canais de televisão;

chefs famosos são considerados opinion-makers; diversos eventos que acontecem

em Lisboa (e por todo o país) estão relacionados com a gastronomia – Peixe em

Lisboa, Lisboa Restaurant Week; e existe um interesse cada vez maior da

população em geral pela gastronomia e pelo cozinhar.

O ato de cozinhar é uma das formas mais tradicionais de transmissão de cultura e

património, que tem a capacidade de chegar, virtualmente, a todas as pessoas.

Qualquer pessoa tem a capacidade de cozinhar – embora algumas consigam

cozinhar melhor do que outras. As receitas de família são passadas (e aprimoradas)

de geração em geração; em épocas festivas (como o Natal ou a Páscoa) continua-

-se a comer o que os nossos avós comiam, porque é a tradição; há, inclusivamente,

companhias dedicadas a vender tradições gastronómicas, como é o caso dos

Pastéis de Belém (que se orgulham de servir a mesma receita desde 1837).

Simultaneamente, muito do ambiente urbano está diretamente relacionado com a

produção, armazenamento, venda e serviço de refeições. A base socioeconómica

de antigos bairros tem sido rejuvenescida devido à organização em torno da

produção e consumo de produtos alimentares ou refeições, tal como o caso recente
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15Introdução

do Martim Moniz. A abertura de cafés, restaurantes ou lojas gourmet tem sido um

motor de regeneração urbana, e a combinação estratégica de gastronomia e

arquitetura tem sido fundamental para esta renovação.

O interesse desta dissertação reside no cruzamento da gestão criativa de cidades e

a gastronomia como forma de estimular a identidade de um lugar. Ao mesmo

tempo, interessa também perceber como a arquitetura e a gastronomia podem ser

combinadas de modo deliberado para estimular uma estratégia urbana criativa. Esta

dissertação propõe que se utilize a gastronomia como uma componente principal do

património de modo a desenvolver uma marca identitária da cidade. O trabalho

prático que acompanha esta dissertação pretende colmatar a necessidade de um

espaço dedicado à produção, investigação e difusão da cozinha de vanguarda na

cidade de Lisboa.

Organização do trabalho

A presente dissertação divide-se em três partes: estudo do conceito de Cidades

Criativas; a Gastronomia como instrumento de uma gestão urbana criativa; o projeto

de uma Cooking Factory.

Na primeira parte (Cidades Criativas), tentar-se-á chegar a uma definição deste

conceito e, nesse sentido, começar-se-á por compreender o que é a Criatividade no

ponto 1.1, através de um breve enquadramento histórico, da sua definição e da

compreensão dos seus aspectos. O ponto 1.2, Cidades Criativas, debruça-se sobre

a temática da criatividade urbana, dividindo-se sobre os seguintes temas:

enquadramento histórico, definição de conceitos, fatores para uma Cidade Criativa,

sustentabilidade da Cidade Criativa. Posteriormente, estudar-se-ão temáticas

complementares à Cidade Criativa: no ponto 1.3, estudar-se-á o aparecimento da

Classe Criativa e os seus valores; no ponto 1.4, abordar-se-á a temática da

Economia Criativa. O ponto 1.5 tentará demonstrar o potencial criativo de Lisboa e,

finalmente, o ponto 1.6 apresentará uma breve síntese da primeira parte da

dissertação.



Na segunda parte do trabalho, a Gastronomia como Ferramenta para uma Cidade

Criativa, pretende-se compreender de que modo a gastronomia pode ajudar na

identificação territorial de uma região. Para isso, começar-se-á por determinar

alguns conceitos no ponto 2.1, como o caso de Património Cultural, Gastronomia

Molecular ou Cozinha de Vanguarda. No ponto 2.2, demonstrar-se-á que a

gastronomia é um instrumento para a Cidade Criativa por ser património cultural.

Nesse sentido, estudar-se-á o caso elBulli no ponto 2.2.1 e o turismo gastronómico

em Lisboa no capítulo 2.2.2. No ponto 2.3 far-se-á uma breve síntese da segunda

parte.

A terceira parte desta dissertação servirá para apresentar o projeto de uma Cooking

Factory, no seguimento da investigação feita nas duas primeiras partes, explicando

o conceito por detrás do edifício, no capítulo 3.1, a sua localização, no capítulo 3.2,

e o projeto, no capítulo 3.3.

Na Conclusão far-se-á uma análise de síntese ao trabalho e demonstrar-se-á se a

gastronomia pode ser considerada uma ferramenta para a gestão criativa das

cidades.

Metodologia do trabalho

A metodologia seguida no desenvolvimento desta dissertação assentou tanto no

estudo de obras de referência, como na aprendizagem através de visitas de estudo

e da participação em workshops.

Foi determinado que o objetivo desta dissertação seria concluir a capacidade de a

gastronomia ser um instrumento da Cidade Criativa, estudando-se, para isso, o

tema das Cidades Criativas de modo aprofundado, através da leitura de obras de

referência (Florida, 2002; Landry, 2008).
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Por forma a se compreender de que modo a gastronomia pode ser reinventada – e

tornar-se uma marca distintiva para a cidade –, estudaram-se os novos

desenvolvimentos da gastronomia, a que é comum chamar-se de “cozinha de

vanguarda”. Para compreender este novo movimento, visualizou-se o documentário

El Bulli: Cooking in Progress, viram-se programas de televisão – como o No

Reservations: elBulli e No Reservations: Lisbon – e fez-se uma mesa redonda com

o Cooking.Lab, uma empresa de inovação na área da gastronomia contemporânea.

Para o desenvolvimento do projeto da Cooking Factory, houve um estudo

aprofundado do que virá a ser a Fundação elBulli, projeto que mais se assemelha,

em termos concetuais, ao projeto a desenvolver. Simultaneamente, houve a

participação num workshop desenvolvido pelo Cooking.Lab, com o intuito de

compreender como podem funcionar os workshops de um centro de investigação

gastronómico. Foi ainda feita uma visita de estudo à Escola Superior de Hotelaria e

Turismo do Estoril.
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PARTE 1

Cidades Criativas

O conceito de Cidades Criativas surgiu nos anos 80 do século XX como resposta às

mudanças que as cidades assistiam: as alterações sociais, económicas e

ambientais tornaram as cidades cada vez mais genéricas, o que resultou numa

perda de identidade local. Em paralelo, a mudança de paradigma da economia, que

passou de uma base industrial para uma base digital, fez com que a cidade

contemporânea apresentasse novos desafios aos gestores urbanos.

Nesse sentido, a primeira parte da presente dissertação pretende compreender que

mudanças de paradigma foram essas, quais as suas consequências e de que modo

a criatividade pode melhorar as cidades. Assim, começa-se por investigar a

criatividade, através da evolução do conceito, da sua definição e seus aspetos.

Depois, far-se-á uma aproximação ao conceito de cidade criativa, com o seu

enquadramento histórico, a sua definição, estudo de fatores e sua sustentabilidade.

Posteriormente, investigar-se-ão dois elementos complementares à Cidade Criativa,

a Classe Criativa e a Economia Criativa. Por fim, apresentar-se-á o potencial

criativo da cidade de Lisboa.
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1.1 A criatividade

1.1.1 Enquadramento histórico

O enquadramento histórico da criatividade divide-se entre a compreensão do

conceito e a evolução da terminologia. Tatarkiewicz apresenta a evolução histórica

deste conceito no livro “Historia de seis ideas: Arte, Belleza, Forma, Creatividad,

Mímesis, Experiencia Estética” [2008:286-288].

O conceito de criatividade não existiu em filosofia, teologia, ou na arte europeia

durante cerca de mil anos. Nas Civilizações Clássicas (Grécia e Roma), o conceito

residia numa terminologia da linguagem coloquial: “creator” significava pai e

“creator urbis” fundador de uma cidade.

As civilizações clássicas não empregavam o conceito de criatividade, nem tão-

-pouco davam outro nome a este conceito, porque este não existia. Assim, não

podia haver teoria, ou uma ideia geral de criatividade. Acima de tudo, não existia

ligação entre criatividade e arte, existindo, no entanto, dois conceitos relacionados:

um relacionado com a cosmologia, o outro com a poesia (que não era considerada

uma arte). Os gregos do período clássico tiveram dois conceitos que faziam

referência ao criador – o Arquiteto e o Poeta –, mas não tinham qualquer ligação ao

conceito contemporâneo. A noção de criatividade apenas começou a ganhar o

sentido que hoje conhecemos nos finais da antiguidade, pois, até então, não era

compreensível a ideia de criar algo a partir do nada. A expressão “ex nihilo nihil”

(expressão latina que significa “nada pode surgir do nada”) espelha isso mesmo.

Na Idade Medieval, a criação “ex nihilo” (ou “do nada”) já era aceite, mas

acreditava-se que era um atributo exclusivo de Deus. A criatividade existia, mas era

impossível para o ser humano, e a palavra “creator” continuou a ser utilizada com

este único sentido até ao Iluminismo.
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Foi no século XIX que o termo “creator” se incorporou na linguagem artística. No

entanto, tornou-se propriedade exclusiva do mundo artístico: criador passou a ser

sinónimo de artista. Formaram-se novas expressões que anteriormente se tinham

considerado supérfluas, como, por exemplo, o adjetivo “criativo” e o substantivo

“criatividade”, que eram exclusivamente utilizadas para fazer referência aos artistas

e às suas obras.

No século XIX, o conceito de criatividade também se alterou, visto que o sentido da

expressão mudou radicalmente: o requisito “a partir do nada” desapareceu.

Segundo esta nova compreensão do termo, a criatividade significava a fabricação

de coisas novas, em vez de fabricar algo a partir do nada, conduzindo a uma nova

teoria: a criatividade tornou-se um atributo exclusivo do artista.

No século XX, não são só os artistas a poderem ser criativos: outras pessoas, de

outros campos da cultura, podem ser criadores, possibilitando a criatividade em

todos os campos da produção humana. Esta ampliação do âmbito da criatividade

aplica consistentemente um conceito globalmente aceite, visto que a mesma é

reconhecida pela novidade das suas produções, que se dá não só em obras de

arte, como também em trabalhos de ciência e tecnologia. A expressão “criador”

alargou-se, começando a ser aplicada a toda a cultura humana.

Atualmente existem muitas variantes da palavra que têm uma mesma raiz e um

sentido análogo: criador, criar, criativo, criatividade. Tatarkiewicz [2008:286] afirma

que a palavra criatividade é a principal, pois contém uma ambiguidade singular:

usa-se tanto para designar um processo que tem lugar na mente do criador, como

também para o produto desse processo.

Na revisão da história do conceito deparamo-nos com três interpretações

diferentes: a primeira apresenta a criatividade como divina; a segunda como

humana; e a terceira como exclusivamente artística. A criatividade humana (não

exclusivamente artística) é o conceito vigente na atualidade. No entanto, os outros

dois conceitos não caíram em desuso, já que os teólogos continuam a relacionar

ananases.
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criação com divindade e os media utilizam prolificamente o conceito relacionado

com o mundo artístico..

Atualmente, remete-se o estudo da criatividade para o âmbito da ciência cognitiva

[Mota, 2009:7], que se encontra num patamar de extrema popularidade, devido a

documentários como o “The Musical Brain” [2009] – um filme que revela a busca

pela compreensão de como o cérebro funciona durante o processo criativo – ou a

autores como Richard Florida.

1.1.2 Definição de criatividade

A não existência de uma definição consensual para a criatividade não anula, de

todo, a sua importância para o desenvolvimento da sociedade [Mota, 2009:5], além

de ser amplamente reconhecida como um catalisador da inovação e de

consequente evolução humana. Embora o processo criativo possa parecer simples,

de um ponto de vista intuitivo, este é um fenómeno bastante complexo [Mota,

2009:6], inerente a virtualmente qualquer ser humano [Florida, 2002:32].

Csikzentmilhalyi [1997, referido por Mota, 2009:6] defende que a criatividade é o

produto de três fatores: a cultura (com os seus símbolos e regras), o indivíduo (que

introduz a novidade cultural) e um grupo especializado que valida e reconhece a

inovação. A criatividade será, assim, fator e produto da inovação. Ao mesmo tempo,

o autor entende-a como um “processo mental que envolve a criação de novas

ideias e conceitos, ou novas associações entre ideias e conceitos de forma a

produzir algo útil”.

A psicologia entende a criatividade como um fenómeno definido pela “produção de

uma ideia, acção ou objecto novo e valorizado, embora o que se considere criativo

varie consoante o contexto cultural” [Wissink, 2001; referido por Mota, 2009:6]. Mota

prossegue, defendendo que a variação consoante o contexto cultural é fundamental

para o processo criativo, visto que a mudança de paradigma pode ajudar a

desenvolver novas ideias e soluções para problemas.
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Sternberg [referido por Mota, 2009:11] define a criatividade como a habilidade de

produzir trabalho que tanto pode ser traduzido como uma novidade, original ou

inesperada, adaptada ao desenvolvimento de tarefas. Assim, a criatividade poderá

ser dividida entre inovadora e adaptativa.

Rory [2005, referido por Mota, 2009:6], por seu lado, considera que o fenómeno da

criatividade é a “combinação de ideias inicialmente desconectadas, informação e

ainda de novos elementos” de forma a se solucionarem problemas.

1.1.3 Aspetos da criatividade

Sternberg [1999, referido por Mota, 2009:11] afirma que a criatividade requer a

confluência de seis pressupostos distintos, embora inter-relacionados: habilidade

intelectual, conhecimento, estilos de pensamento, personalidade, motivação e

ambiente. O autor defende ainda três capacidades intelectuais fundamentais ao

fenómeno criativo: a capacidade de sintetizar problemas em diferentes perspetivas,

o que permite escapar a limites convencionais; a habilidade analítica para perceber

que ideias devem ser perseguidas e quais abandonadas; e a capacidade de

contextualizar ideias, de modo a serem valorizadas.

Inerente à criatividade é também o facto de mudar consoante o desenvolvimento do

indivíduo. Como Mota [2009:8] demonstra, as crianças são necessariamente mais

criativas que o adulto, visto que ainda não interiorizaram completamente as regras

e normas de conduta que a sociedade impõe.

O Processo Criativo

A abordagem ao conceito de criatividade baseia-se muitas das vezes no

desconhecido e, por isso, é frequentemente entendida como uma atividade cerebral

espiritual e misteriosa. Talvez por esse motivo o fenómeno da criatividade desperte
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tanto interesse, que aumenta por ser inerente a qualquer ser humano: todos nós

temos acesso à criatividade; virtualmente, todas as pessoas são seres criativos

[Florida, 2002:30].

A investigação sobre a criatividade tem sido profícua: diversos investigadores têm

analisado a criatividade em sociedades, indivíduos (cientistas, artistas, crianças em

idade escolar) e animais (chimpanzés). Já se modelou o processo criativo no

computador e já se tentou, inclusivamente, que este fosse criativo, sendo possível,

atualmente, compreender o que é a criatividade e como se processam as fases de

criação de uma ideia.

Embora muito do processo criativo ainda permaneça indefinido, existe um método

consistente para esse processo, geralmente entendido em quatro passos:

preparação, incubação, iluminação e verificação ou revisão [Florida, 2002:33]. A

preparação é o estudo consciente da tarefa e a tentativa de ataque da mesma de

um modo lógico, através de sequências normalizadas. A incubação ocorre quando

a mente consciente e a inconsciente meditam sobre o problema. A iluminação, ou o

momento “Eureka!”, é quando se alcança uma nova síntese. A verificação inclui

todo o trabalho de revisão da ideia. Assim, consegue-se provar que o processo

criativo não surge de uma inspiração, uma vez que, para existir uma síntese, é

necessário que exista todo um trabalho de preparação, pesquisa, investigação.

Somente quando essa informação estiver completamente interiorizada, se poderá

chegar a uma síntese nova.

Ao mesmo tempo, o processo criativo é bastante influenciado pelos períodos

alternantes dos diferentes tipos de atividade mental, pois as ideias não surgem de

forma mais rápida só porque queremos que elas surjam. Existem várias histórias de

cientistas ou matemáticos famosos que, após meses ou anos de meditação,

chegaram à ideia quando estão a tomar banho ou debaixo de uma árvore (como

Arquimedes ou Newton, respectivamente [referidos por Florida, 2002:34]). Por isso,

os próprios horários de trabalho tornam-se irregulares, e quem trabalha numa área

criativa normalmente não consegue separar o trabalho da vida pessoal, ao contrário

de quem faz um trabalho repetitivo/mecânico. Como Florida [2002:34] afirma, a vida
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Figura 1. Esquema representativo do processo criativo

Estímulos à criatividade

Para a criatividade florescer num determinado lugar, são necessários estímulos.

Para isso acontecer, são necessárias várias características, quer ao nível do

indivíduo, quer ao nível do meio ambiente em que o indivíduo criativo se insere.
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tem tantas atrações que só uma forte dedicação ao trabalho permite que não se

desperdice energia noutros temas.

Ao trabalho criativo está constantemente ligada a ideia de subversão – subversão

de padrões de pensamento, de regras, do que está estabelecido –, mas este

processo de destruição apenas tem valor quando, em paralelo, existe a vontade de

melhorar o pré-estabelecido. Consequentemente, o processo criativo é tortuoso e

inquietante, já que se estende à forma de viver ou pensar do próprio criador

[Florida, 2002:31].

O processo criativo foi sintetizado por Mota [2009:10] através do esquema

representado na figura 1, do qual se conclui que a criatividade existe quando se

intersetam pensamentos dos dois lados do cérebro.



Mota [2009:8-9] define que, para a criatividade ser estimulada, são necessárias três

características fundamentais: a abertura a novas ideias, a capacidade de

concentração e um ambiente apropriado à criatividade. A primeira inclui a

capacidade de questionar o meio ambiente e a tolerância à incerteza; a segunda

assume que para transformar ideias em produtos, o meio ambiente deve ser

propício à capacidade de concentração; a última afirma que para promover a

criatividade é fundamental a existência de instituições e espaço físico para a

criação.

Florida [2002:31] defende que, do ponto de vista individual, a criatividade exige

auto-confiança: para conseguir perseguir novas ideias e cometer erros, apesar das

críticas que são feitas, o indivíduo precisa de uma autoestima saudável. As dúvidas

devem existir, de modo a conseguir questionar o próprio trabalho, mas não devem

ser constantemente incentivadas, caso contrário, a insegurança impedirá que as

ideias evoluam. A autoestima permite que se contornem regras estabelecidas, o

que é uma forma criativa de tentar solucionar problemas.

A criatividade é, também, amplamente conduzida por recompensas intrínsecas

[Florida, 2002:78]. Tal não significa que os indivíduos criativos não sejam de todo

movidos pelos aspetos económicos, mas o dinheiro não consegue comprar ideias

novas [Ariely, 2010:50-51]. É a motivação intrínseca que conduz à criatividade, pois

quando as pessoas estão motivadas para fazer um trabalho criativo devido ao seu

interesse, o seu potencial criativo pode ser muito maior do que quando são

motivadas para um objetivo imposto por outros [Florida, 2002:34; Ariely, 2010:50-

51].

A criatividade é ainda multidimensional e experimental. É favorecida quando o

intelecto é enriquecido com diversas experiências e perspetivas, e associada a uma

mente que demonstre uma variedade de interesses e conhecimento. Florida

[2002:33] afirma, dessa forma, que as diferentes formas de criatividade estão

ligadas: as criatividades económica, artística e cultural não só partilham um

anteriormente,
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processo de pensamento comum como se reforçam mutuamente através do

cruzamento de estímulos.

No âmbito do meio ambiente, a criatividade normalmente floresce em lugares e

tempos marcados por recetividade intelectual, diversidade étnica e abertura política

[Florida, 2002:35]. Isso é particularmente notório quando verificamos que as

pessoas e as atividades criativas se têm agrupado ao longo da história: no

Renascimento, em Florença; nos finais do século XIX, em Viena; atualmente, em

diversos clusters criativos, um pouco por todo o mundo [Florida, 2002:33].

Compreende-se, assim, que a criatividade seja mais facilmente estimulada num

ambiente social peculiar: um ambiente que seja “suficientemente estável para

alimentar a criatividade de todas as formas subversivas” [tradução livre de Florida,

2002:35]. Tal afirmação é confirmada por Runco [1999, referido por Mota, 2009:8]:

“As pessoas que permanecem criativas já interiorizaram as regras sociais, no

entanto rejeitam algumas das regras”, o que pode levar a que “o comportamento

criativo [seja] inconvencional, estando muitas vezes ligado a um estigma”.

A criatividade é frequentemente vista como um fenómeno individual. No entanto,

este é um processo passível de existir em grupo, inevitavelmente social,

frequentemente exercitado em equipas criativas [Florida, 2002:34]. Conceitos como

brainstorming são exemplo disso. E ainda que, inicialmente, o processo criativo

possa ser um processo solitário, o trabalho de verificação de uma ideia muitas

vezes tem que ser partilhado por colaboradores [Florida, 2002:34].

As diferenças entre criatividade individual e social são delimitadas por Sternberg

[1999 referido por Mota, 2009:11]: a nível individual, a criatividade é relevante

enquanto se resolvem problemas, no trabalho e na vida quotidiana; a nível da

sociedade, a criatividade pode conduzir a descobertas científicas, novos

movimentos de arte, novas invenções ou novos programas sociais. Posteriormente,

este facto terá um impacto positivo na economia, uma vez que novos produtos ou

serviços criam emprego.
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Landry [2008:105] afirma que o ambiente é fundamental para o estímulo da

criatividade. Defende, por isso, que as próprias cidades devem introduzir no seu

“código genético” alguns fatores de modo a que as cidades possam ser lugares

estimulantes para a criatividade. Esses fatores diferem entre individuais (como

qualidades pessoais, vontade e liderança), sociais (como diversidade humana,

acesso a talento variado, cultura organizacional e identidade local) e ambientais

(como espaços urbanos qualificados, edifícios flexíveis e dinâmicas de trabalho em

rede).

Criatividade e inteligência

É importante esclarecer que criatividade e inteligência não são uma e a mesma

coisa. De acordo com Runco [1999, citado por Mota, 2009:6], “Criatividade não é o

mesmo que inteligência, originalidade, inovação nem invenção. Pode, no entanto,

desempenhar um papel de cada.”

Florida [2002:32] define inteligência como a habilidade de lidar ou processar

grandes quantidades de informação e determina que, embora favoreça o potencial

criativo, ser inteligente não é sinónimo de ser criativo. O autor refere ainda que

vários estudos reconhecem a criatividade como uma habilidade cognitiva separada

de outras funções mentais, e como sendo independente das habilidades complexas

agrupadas à palavra “inteligência”.

A criatividade envolve a capacidade de sintetizar, capacidade indubitavelmente

favorecida pela inteligência. No entanto, alguém ser mais ou menos inteligente não

significa ser mais ou menos criativo. Consegue-se ser criativo quando se filtram

dados, perceções e informações de modo a chegar a combinações novas e úteis, e

ainda que essas ideias possam não ser as melhores para determinado momento,

pode-se sempre partir delas para fazer algo novo. Por esse motivo, a criatividade

não é limitada a “génios”. É uma capacidade inerente a virtualmente todas as

pessoas: se conseguirmos lembrar, reparar, ver, falar, ouvir, compreender a

ananases.
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linguagem e reconhecer analogias, conseguiremos também sintetizar informação e

ter ideias novas [Florida, 2002:31].

Não obstante, algumas pessoas consideradas “geniais” têm uma capacidade

criativa acima da média, visto que a sua inteligência lhes permite gerar mais

possibilidades que a maioria das pessoas. Porém, a capacidade do ser humano

pode ser constrangida pelo mito romântico do que é um “génio”: enquanto aqueles

que se consideram génios podem sentir um aumento de autoestima, que lhes

permite acreditar que tudo aquilo que fazem é excelente, os que não pertencem a

essa “elite” podem não acreditar nas suas próprias ideias, deixando passar boas

oportunidades. Alguém que acredite que a criatividade só existe em pessoas com

uma sensibilidade especial não pode esperar que a perseverança ou educação lhe

perita juntar-se à elite criativa. Pelo contrário, alguém que compreenda a

criatividade como algo baseado em habilidades normais e na prática, facilmente

conseguirá ter uma atitude diferente [Florida, 2002:32].
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1.2 Cidades Criativas

Nas últimas décadas, as cidades têm sido palco de diversas mudanças, quer a

nível social, quer a nível económico [Landry, 2008:3]. Outrora dominadas por

governos não democráticos, as cidades são hoje lugares em que as populações

têm algo a dizer sobre as suas políticas e crescimento [Landry, 2008:11]. As

mudanças a nível social, económico e ambiental, têm demonstrado que as políticas

de gestão da cidade do século passado já não se coadunam com o estilo de vida

urbano contemporâneo. Surge, por isso, um desafio ao planeamento urbano: como

reinventar políticas urbanas em declínio, de forma a melhorar a qualidade de vida

nas cidades?

Algumas cidades conseguiram ser bem sucedidas nesta mudança. O conceito de

Cidade Criativa terá emergido de um pensamento sobre como essas cidades

decidiram aproveitar a mudança de paradigma económico para conseguirem

manter um crescimento sustentado [Landry, 2008:3].

Ao mesmo tempo, as cidades são cada vez mais globais e genéricas. Koolhaas

[2010:31] pergunta: “Será a cidade contemporânea como o aeroporto

contemporâneo „igual a todos os outros‟? (…) O que resta se removermos a

identidade? O Genérico?”. A cidade genérica, que nega a sua identidade, é hoje

reconhecida como cidade global. Contudo, que nível de atratividade tem uma

cidade que não apresenta uma distinção local?

O presente capítulo tem como objetivo desmontar o conceito de Cidade Criativa

através de um breve enquadramento histórico e da definição de conceitos

associados, de modo a tentar responder a estas questões.



1.2.1 Breve enquadramento histórico

Sendo a noção de Cidades Criativas um conceito tão aberto, deve-se compreender

o contexto histórico de uma forma mais ampla. É importante perceber, primeiro que

tudo, que a criatividade é algo inerente ao ser humano, por isso esta sempre teve

um papel preponderante na tomada de decisões (seja nas cidades ou em qualquer

outro tema). Não foi só agora que a criatividade surgiu na gestão urbana, mas só 

agora é que existe um interesse económico na exploração da mesma [Florida, 

2002:4-5].

Terá sido no início da década de 1970 que começou o interesse por parte de

instituições como a Unesco e a CEE pelas Indústrias Culturais. Na década

seguinte, a comunidade artística começou o seu esforço para justificar o seu valor

económico em países de língua inglesa, como os EUA, o Reino Unido e a Austrália.

Na década de 1990, esse esforço viria a ser copiado um pouco por toda a Europa,

reforçado por estudos que demonstravam a importância da criatividade para a

cidade e a economia [Landry, 2011:7].

O conceito de “ambiente criativo” terá sido determinado em 1983 por Törnqvist, no

artigo “Creativity and the renewal of regional life”. Aí, o autor afirmou que este

ambiente seria formado por quatro traços: informação transmitida entre pessoas,

conhecimento (baseado em parte no “stock” de informação), competência em certas

atividades relevantes e criatividade (a criação de algo novo, como resultado das

três outras atividades) [Landry, 2011:7].

Landry terá desenvolvido uma das primeiras estratégias de criatividade urbana em

1989. O documento, com o título Glasgow: The Creative City and its Cultural

Economy, demonstrava a cidade como um organismo vivo e criativo, que deveria

ter um ambiente propício ao desenvolvimento dos setores criativos. Posteriormente,

em 1991, uma estratégia semelhante foi publicada pelo mesmo autor para a cidade

de Barcelona [Landry, 2011:8].
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A Austrália terá sido o primeiro país com uma política nacional cultural ligada à

criatividade, tendo sido lançada a ideia de “Nação Criativa” em 1994. Esta

enfatizava a abertura do país para o mundo e o orgulho no seu multiculturalismo.

Pela primeira vez ao nível nacional, a cultura foi entendida como um recurso

identitário e económico [Landry, 2011:8].

No mesmo ano surge o conceito de edifício low-road – termo determinado por

Brand no seu livro How Buildings Work: What happens after they’re built. Um

edifício low-road, devido ao seu valor histórico e patrimonial nulo, pode ser

transformado e adaptado naquilo que se quiser: se for necessário, deita-se uma

parede abaixo, faz-se um furo na laje para passarem fios, abrem-se novos vãos.

Este tipo de edifício terá um grande impacto no desenvolvimento das indústrias

criativas nas cidades, visto que as incubadoras de empresas e os clusters criativos

normalmente ocupam edifícios desse género [Brand, 1994:30-31].

No início do século XX surgiu a primeira obra literária com um foco no conceito das

Cidades Criativas. Landry escreveu a obra The Creative City: a Toolkit for Urban

Innovators em 2002 com o sentido de motivar “uma apreciação de assuntos

culturais, que expressem valores e identidade (…) [de forma a ganhar a]

capacidade para responder à mudança – especialmente para a cultura

organizacional” [Landry, 2008:3]. No mesmo ano, Florida publicou The Rise of the

Creative Class. Neste livro foi descrita uma nova classe social, na qual

trabalhadores da área do conhecimento lideram a criação de riqueza nas cidades.

Florida afirma ainda que as cidades devem atrair e manter este grupo de modo a

serem bem sucedidas. Um ano depois, John Howkins lançou The Creative

Economy, um livro que se debruçava sobre as novas fontes de criação de valor e

sobre como as ideias se podem tornar lucrativas.

Atualmente, há algumas cidades portuguesas que introduziram na sua agenda

política urbana a criatividade. Óbidos será talvez a mais mediática, com diversos

eventos culturais ao longo do ano que estimulam a identidade local e atraem
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diversos tipos de turismo [Óbidos Criativa em destaque na Europa, 2009].

Simultaneamente, várias entidades privadas têm vindo a surgir de forma a estimular

a incubação de novas empresas relacionadas com a inovação e as indústrias

criativas. É o caso da incubadora do Instituto Pedro Nunes em Coimbra,

considerada a melhor incubadora de empresas de base tecnológica do mundo em

2010 [Notícia RTP - Incubadora do IPN eleita a Melhor Incubadora do Mundo!,

2010]. No norte do país constituiu-se uma base de apoio à inovação e à

criatividade, com o alto apoio da Fundação de Serralves, com a qual se pretendia

desenvolver um cluster de indústrias criativas [Fundação Serralves, 2008].

Em Lisboa, os casos mais mediáticos de cluster criativo serão os casos do Lx

Factory e da Fábrica do Braço de Prata. Não obstante, toda a zona do Bairro Alto e

do Príncipe Real também são consideradas importantes no contexto da cidade

criativa devido à sua proximidade à Faculdade de Belas Artes [Mota, 2009:

163-168].

1.2.2 Definição de conceitos

Como apresentado no ponto 1.1 – A Criatividade, a investigação sobre criatividade

tem sido profícua, existindo uma vasta literatura sobre o assunto. Porém, a literatura

científica sobre a aplicação da criatividade à gestão urbana é praticamente

inexistente [Landry, 2008:15]. Landry [2008:17] demonstra que, ao invés das

empresas, que entenderam que a criatividade funciona como um capital de valor

acrescentado, muitas cidades mantiveram a sua natureza burocrática de resolução

de problemas, sem pensarem em estratégias de gestão adaptadas às

necessidades contemporâneas da sua população – preocupações ambientais,

desenvolvimento comunitário, sustentabilidade económica local, educação,

património e cultura.
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“Some crucial issues are barely discussed. Social creativity is a forgotten

dimension, undervalued and not seen as innovation. New social institutions are

as vital to renewal as new products, services or technology. The same is true of

political, environmental and cultural creativity. It is time to move investment

away from technologically driven innovations to how we live, how we organize

and how we relate to each other. If not, we will struggle to absorb the changes

of a globalizing world without the R&D to guide us.” [Landry, 2008:17].

A criatividade, por mais complexa que seja a sua definição, é, ainda assim, mais

fácil de ser entendida num indivíduo ou numa organização do que propriamente

numa cidade – definida por Landry [2008: 4] como “uma amálgama complexa de

diversas pessoas e grupos de interesse, instituições, formas organizacionais,

setores de negócio, preocupações sociais e recursos culturais”. Além disso, a

criatividade está normalmente associada à inovação, à arte e a novos avanços

científicos. Porém, Landry [2008: 3-6] defende que a criatividade não deve ser uma

característica inerente apenas a indivíduos ou a organizações. Existem duas

grandes vertentes na compreensão do que é a criatividade: o poder das ideias (que

ajudam a formatar o pensamento – seja individual, seja social) e a importância da

cultura como um recurso criativo. Landry [2008:3-6] defende, dessa maneira, que a

forma de gerir uma cidade pode facilmente ser desenvolvida de uma forma criativa.

As mudanças que as cidades têm sofrido, sejam a nível ambiental, económico ou

de coesão social, revelam que a forma como as cidades eram geridas no século

passado já não se ajusta à vida urbana contemporânea – fatores como as

diferentes sinergias territoriais de migrações pendulares, a inexistência de sentido

de comunidade em grandes metrópoles ou a poluição atmosférica não eram

problemas na primeira metade do século XX. Mota [2009:27-28] refere, por isso,

que o planeamento urbano se defronta neste momento com um desafio

interessante: dever-se-ão adequar as antiquadas formas de gestão às novas

realidades urbanas? Serão necessárias novas regras?
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É aqui que entra a criatividade. Com uma gestão criativa do planeamento urbano

pode-se conseguir uma gestão sustentada das cidades. Landry [2008:3] defende a

abordagem multidisciplinar: “The recognition (…) that no one can shape urban

challenge alone was vital to bridging divisions between disciplines, institutions and

public, private and voluntary sector approaches.” Esse trabalho em equipa,

reforçado pelo reconhecimento de uma perspetiva culturalmente informada, é

crucial para que a gestão de uma cidade funcione verdadeiramente. Mota [2009:

27-28] afirma que uma cidade pode ser caraterizada como criativa quando existe

um planeamento estratégico multidisciplinar que atue a níveis distintos da gestão

urbana, tornando as cidades mais atrativas e, por esse motivo, mais competitivas.

Uma resposta criativa a diferentes questões, através de uma abordagem

interdisciplinar, torna-se imperativa.

Porquê relacionar criatividade com as cidades? As cidades, sendo centros de

produção e de trocas comerciais, com uma massa crítica de empreendedores,

artistas e intelectuais, sempre foram centros criativos [Cançado, 2010:4]. Por outro

lado, quando se introduzem políticas baseadas em atividades culturais na cidade,

existe um aumento da qualidade de vida, o que permite a regeneração urbana e

promove a competitividade.

A criatividade é transversal a todos os setores da sociedade, e é reconhecidamente

importante para a inovação a diferentes escalas, ajudando a gerar valor e a

desenvolver a economia local. Contribui, a esta escala local, para a inclusão social,

a diversidade cultural e o desenvolvimento humano, tornando-se, assim,

fundamental para o nível de atratividade de uma cidade [Cançado, 2010:4].

Landry [2008:3] argumenta que as cidades precisam de reajustar as políticas de

gestão urbana, indo de encontro às necessidades da população e abrindo espaço a

novas manifestações culturais, patrimoniais e artísticas. Embora seja tentador

basear a economia da cidade numa economia criativa – assente em indústrias

criativas e de base tecnológica inovadora – tal não é suficiente para sedimentar a

economia da cidade a longo prazo, acabando por não desenvolver uma economia

sustentável [Peditto, 2009:17-19]. A economia criativa (tema a abordar no ponto
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1.4) desenvolve a economia; a cidade criativa é o lugar onde a economia criativa

pode proliferar.

Vários autores [Florida, 2002; Kunzmann, 2004; Peditto, 2007; Landry, 2008]

demonstram que embora exista um grau de dificuldade acrescido no

desenvolvimento da cidade criativa, o seu retorno é muito mais positivo, visto que a

criatividade terá um impacto muito forte na cidade. Tal é reconhecido na qualidade

de vida acima da média nestes centros criativos – com uma vida boémia vibrante,

uma oferta cultural rica ou variedade de oportunidades de negócio. Landry [2008:3]

sugere que, para um lugar ter essas características, a cidade deve encontrar a sua

especificidade cultural, o que resulta em orgulho cívico, espírito comunitário e

preocupação pelo ambiente urbano [Landry, 2008:118].

No contexto urbano, a criatividade é aplicada através de qualidades como a

inteligência, a invenção e a aprendizagem ao longo da vida [Cançado, 2010:4-5]. É

importante ressaltar que a cultura na cidade não se deve apenas à existência de

artistas, ou ao desenvolvimento de indústrias criativas na cidade. Como Landry

[2008:xi] demonstra, embora a criatividade deva ser legitimada num contexto

artístico, a criatividade urbana deve ser estendida a qualquer cidadão, desde que

esse cidadão pretenda fazer algo pela sua cidade.

Landry [2008:3-6] aponta ainda que através da apreciação de expressões culturais,

reveladas através de valores, identidade e organizações culturais, consegue-se

chegar a algo que é comum a todos os agentes da cidade. Ao assumir a sua

especificidade, a cidade torna-se automaticamente num foco atrativo para as

pessoas que se reconhecem na sua identidade. A identidade cultural de um lugar é,

por isso, o mais importante recurso para uma cidade, tornando-se na matéria-prima

de excelência para a gestão criativa urbana:

“Cultural resources are the raw materials of the city and its value base; its

assets replacing coal, steel or gold. Creativity is the method of exploiting these

resources and helping them grow”. [Landry, 2008:7].
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Será nesses recursos que reside o valor patrimonial da cidade. Sendo a Cultura o

conteúdo identitário de um lugar e a Arte a sua forma de expressão, é essencial que

sejam integradas na gestão urbana criativa: aquilo que torna um local distinto e lhe

dá a sua especificidade é a arte, o património, as tradições [Landry, 2008:8-9].

Esses recursos tornam-se, assim, na matéria-prima das cidades, permitindo que a

identidade de um lugar seja valorizada como um recurso e um produto de todos os

cidadãos [Peditto, 2007:17-19], e contribuindo para que a cidade se possa tornar

competitiva.

Com a nova importância dada à cultura como recurso económico, as cidades

começam a perceber as atividades culturais como uma bóia de salvamento de

economias em declínio. Landry [2008:7] compreende que a tarefa dos planeadores

urbanos deverá ser o reconhecimento, gestão e exploração responsável desses

recursos. O autor prossegue, afirmando que o planeamento urbano deveria ser feito

através de uma perspetiva culturalmente informada, que permitisse que a cultura

fosse mais que uma adição marginal à matriz base do planeamento, composta por

habitação, transportes e ocupação de solo.

De modo a conseguir-se fazer uma avaliação correta dos recursos culturais, deve-

se apreciar de uma forma ampla todos os agentes da cidade, passando por setores

económicos, potencial social e tradições políticas. Daí, conseguir-se-á compreender

a sua dimensão económica, e se será vantajosa ou não. Landry [2008:8] defende a

compreensão da cidade como um artefacto maleável, moldado quer por projetos

construídos, quer por atividades, habilidades ou talentos dos seus habitantes. A

cidade concebida deste modo é um organismo vivo, não uma máquina.

Entende-se, assim, que os recursos principais da cidade criativa são o capital

humano criativo e a cultura. À medida que se vão implementando estes recursos

nas cidades, torna-se cada vez mais claro que cada lugar tem, em potencial, um

nicho único, que apela ao desenvolvimento e à própria promoção da cidade.

Qualquer cidade poderá ser, em potência, o centro do mundo para alguma

especificidade, desde que exista essa vontade [Landry, 2008:8].
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Todavia, o conceito de Cidades Criativas não se esgota nesta temática. Kunzmann

[2004:392] defende que a criatividade associada à gestão de uma cidade é

essencial em momentos de poucos recursos económicos:

“Creative cities need creative governments if they wish to explore new ground

for the future of the city. In times of public sector deregulation and dwindling

local budgets it is highly debatable whether affluent or poor local governments

are the more creative. In reality there is creativity at both ends of this spectrum.

Hence creative leadership is the key to combat bureaucracy, lack of ideas and

apathy.”

Com esta afirmação, compreende-se que a criatividade urbana não deverá ser

unicamente apoiada em atividades culturais ou em indústrias criativas. A Cidade

Criativa será aquela que conseguir introduzir a criatividade de uma forma

transversal na sua administração, com o intuito de resultar numa melhoria da

qualidade de vida na cidade.

Como determinado por Mota [2009:27], o conceito de Cidades Criativas surge

quando as atividades culturais de diversos tipos são integradas na economia e.

sociedade da cidade. Entende-se, deste modo, que a criatividade urbana pode ser

considerada o somatório das atividades culturais e criativas existentes na cidade

com a existência de uma Classe Criativa (a estudar no ponto 1.3), cuja existência

dependerá de diversos fatores de atratividade [Cançado, 2010:5].

1.2.3 Fatores para uma cidade criativa

Uma cidade só será verdadeiramente criativa se uma série de fatores permitir que a

criatividade se introduza no seu tecido organizacional [Landry, 2008:105], que

podem ser de carácter pessoal, coletivo, físico ou intangível. Para uma cidade ser

considerada criativa deverá atender aos seguintes fatores:
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 Presença de qualidades pessoais, como vontade e liderança;

 Existência de um ambiente estimulante e seguro;

 Presença de diversidade humana;

 Acesso a talento variado;

 Existência de uma identidade local forte;

 Presença de instituições educativas e de organizações de Investigação e

Desenvolvimento (I & D);

 Tolerância a estilos de vida alternativos;

 Forte identificação da população com a cidade que habita.

As cidades podem ser criativas com algumas destas pré-condições, mas funcionam

melhor quando todas estão presentes. A validade de qualquer pré-condição pode

ser testada quando se questiona se uma cidade poderia ser criativa sem a mesma

[Landry, 2008:105].

De acordo com Florida [2002:283], é essencial a criação de uma comunidade

criativa, para onde é necessário atrair pessoas criativas, gerar inovação e estimular

o crescimento económico. Nesse sentido, o autor [2002:249] defende a aplicação

de três T‟s fundamentais: Tecnologia, Talento e Tolerância. Florida analisa a

existência destes T‟s através de índices que quantificam os níveis de potencial

criativo de um lugar, que se denominam: Gay, de vida Boémia, de Diversidade, de

Diversidade Composta, da Vitalidade Criativa e da Criatividade. Florida [2002:293]

determina ainda que é necessário criar um clima para pessoas, aberto à

diversidade e multiculturalidade, com uma estratégia disposta a atrair e manter

essas pessoas.

1.2.4 Sustentabilidade da cidade criativa

A criatividade deverá ser entendida como um meio de suporte aberto a todas as

formas artísticas e culturais, tecnológicas e económicas. Landry [2008:224] defende

que o processo urbano criativo deve ser sustentável, de modo a criar uma forma de
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Figura 1. Ciclo da Criatividade

energia urbana que mova uma cidade como se de um recurso renovável se

tratasse. Para isso, define o conceito de Ciclo da Criatividade [Landry, 2008:224-

225].

O Ciclo da Criatividade pretende ser uma ferramenta estratégica que ofereça uma

visão clara e organizadora de projetos criativos [Landry, 2008:224]. Este conceito é

dividido em cinco pontos:

1. Geração de ideias e projetos;

2. Tornar ideias em realidade;

3. Formar redes de suporte para fazer circular essas ideias no mercado;

4. Obter plataformas para mostrar essas ideias, como incubadoras de

empresas ou outras oportunidades de exposição;

5. Disseminar estas ideias na comunidade, de forma a conseguir criar um

mercado de suporte e para possibilitar a discussão, onde se podem gerar

outras ideias.

O quinto estágio estimula o reinício do ciclo, representado na figura 2. Landry

[2008:225] afirma que isto permite um sentido coletivo de mudança positiva na

cidade, criando um ciclo virtuoso de invenção, reflexão e reinvenção.
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1.3 A classe criativa

Florida [2002:68] define classe como o modo das pessoas se organizarem em

grupos sociais e identidades comuns, tendo como base principal a sua função

económica. As suas preferências culturais, de hábitos de consumo e identidades

sociais dependem diretamente dessa função económica.

O autor apresenta, nessa base, a emergência de uma nova classe social: a Classe

Criativa. Esta é definida como uma classe que “consiste em pessoas que adicionam

valor económico através da sua criatividade” [Florida, 2002:68]. De modo muito

sintético, os membros da Classe Criativa são distintos das demais classes devido à

capacidade de introduzir a criatividade no trabalho, chegando a um produto de

propriedade intelectual. Sendo a criatividade uma particularidade de carácter

intangível – “(…) está literalmente nas suas cabeças (…)” [Florida, 2002:68] –, as

empresas mostram-se cada vez mais interessadas em contratar indivíduos

criativos. Surge, assim, esta nova classe social, com base na criatividade individual.

Florida [2002:68-69] define que a Classe Criativa divide-se em duas componentes:

o Núcleo Super Criativo (designado doravante por NSC) e os Profissionais

Criativos. Entre os primeiros encontram-se “cientistas e engenheiros, professores

universitários, poetas e escritores, artistas, pessoas do meio do entretenimento,

atores, designers e arquitetos, assim como os líderes de pensamento da sociedade

moderna: escritores não ficcionais, editores, figuras culturais, investigadores,

analistas e outros fazedores de opinião.” O autor demonstra que aqueles que fazem

parte deste núcleo envolvem-se inteiramente no processo criativo do seu trabalho.

Florida [idem] determina ainda que estes profissionais estão envolvidos em trabalho

criativo de primeiro grau, definido pelo autor como a “produção de novas formas ou

designs que são facilmente repetíveis e de ampla utilidade”. As pessoas deste

Núcleo Super Criativo são pagas não só para resolver os problemas, como para

anteciparem que estes não venham a existir.



Além deste grupo nuclear, há também um grupo na Classe Criativa que, embora

inclua profissionais criativos, não fazem parte do NSC. Este grupo trabalha em

diversos setores com base no conhecimento, como o caso da tecnologia de ponta,

dos serviços financeiros, legais e de saúde. Está também envolvido em encontrar

soluções criativas para problemas devido à complexidade dos setores em que

trabalham. Essa forma de solucionar problemas requer um grau de educação

académico mais elevado e, consequentemente, um nível de capital humano mais

elevado. Aos membros deste grupo é requerido que pensem por si mesmos, e a

grande diferença em relação ao NSC é que estes profissionais utilizam a sua

criatividade para resolver problemas pontuais, não para pensarem em novos

métodos de solução de problemas.

Ao mesmo tempo que a Classe Criativa emerge, há uma outra classe a crescer: a

Classe de Serviços. Esta classe contém ocupações de baixo nível académico,

tipicamente com salários baixos, no setor de serviços da economia: empregados de

limpeza, secretariado, seguranças, entre outros. Devido às longas horas de

trabalho normalmente associadas à Classe Criativa, os seus membros requerem

cada vez mais a existência de trabalhadores que prestem serviços de gama baixa,

como fazer as tarefas domésticas ou entregas de comida. Florida [2002:71] afirma,

dessa forma, que a Classe de Serviços se desenvolveu por necessidade económica

devido à maneira como a Classe Criativa opera.

1.3.1 Valores da classe criativa

Segundo Florida [2002:77], “A emergência da Classe Criativa é refletida em

mudanças significativas e poderosas em valores, normas e atitudes”. O autor

aponta a individualidade, a meritocracia e a diversidade e abertura como as atitudes

mais valorizadas por esta nova classe.
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Individualidade

A individualidade e autoafirmação são duas atitudes com uma forte preferência por

parte dos membros da Classe Criativa. Devido ao seu caráter alternativo e

inconvencional, as pessoas mais criativas têm tendência a não se conformarem

com diretivas organizacionais ou institucionais, e resistem a normas

tradicionalmente orientadas para grupos. Os membros da Classe Criativa

esforçam-se para criar identidades individuais que reflitam a sua criatividade.

Ironicamente, a disseminação destes valores tem feito crescer a inconformidade a

normas organizacionais, o que, hoje em dia, representa um novo valor

convencional [Florida, 2002:77].

Meritocracia

A meritocracia é um valor muito importante para a Classe Criativa, que se baseia

na adição de valor criativo a uma determinada ideia ou a determinado produto. Mas

quais os motivos para esta ênfase no mérito? Visto que a base de trabalho das

pessoas criativas é a sua própria criatividade, existe sempre uma necessidade de

reconhecimento por outros da qualidade do seu trabalho. Assim, os trabalhadores

criativos pretendem ser recompensados pelas suas habilidades e pelo seu esforço.

No entanto, estas recompensas não têm necessariamente que ser monetárias – o

reconhecimento positivo dos seus pares pode ser suficiente para a satisfação

pessoal de uma pessoa criativa. E embora o dinheiro possa ser considerado uma

marca de sucesso, não deve ser visto como o principal – Florida [2002:78]

demonstra isso quando afirma que os membros da Classe Criativa não se definem

unicamente pela quantia de dinheiro que fazem, ou pela sua posição num estatuto

financeiramente delineado.

A meritocracia introduz ainda o carácter de mobilidade social para aqueles que

pretendem fazer (ou já fazem) parte da Classe Criativa, uma vez que à medida que

a quantidade de conhecimento relevante se torna mais e mais complexo, a
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ingenuidade de aplicação desse conhecimento também pode ser considerada uma

mais-valia. Nesse sentido, algumas pessoas que neste momento se encontram

noutras classes poderão alcançar a Classe Criativa, desde que adicionem valor

criativo ao seu trabalho [Florida, 2002:70-71].

Diversidade e abertura

O talento desafia qualquer tipo de classificação baseada na raça, etnicidade,

género, preferência sexual ou aparência [Florida, 2002:78]. Muitas pessoas

altamente criativas, independentemente da sua etnia ou preferência sexual,

cresceram a sentir-se como outsiders, como pessoas diferentes. Quando procuram

uma nova comunidade, a aceitação de diversidade é um sinal de que pessoas “fora

da norma” são bem-vindas.

A Classe Criativa valoriza, por isso, a diversidade em todas as suas manifestações.

De acordo com Florida [2002:78], os membros desta classe estão fortemente

envolvidos em organizações e ambientes nos quais sentem que qualquer pessoa

se consegue integrar e subir na carreira. O interesse na diversidade surge pelo

interesse na meritocracia: a diversidade pode significar a existência de normas

meritocráticas no trabalho.

Porém, Florida [2002:78] alerta que embora a Classe Criativa favoreça a abertura à

diversidade, até certo ponto esta é uma diversidade elitista, limitada a pessoas

criativas com um alto nível de formação académica. O autor nota ainda que embora

a emergência da Classe Criativa tenha aberto novas portas para mulheres e

membros de minorias étnicas, ainda não existe um fim às divisões entre raça e

género.
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1.4 Economia criativa

O conceito de economia criativa centra a sua atenção na capacidade da criatividade

acrescentar valor à economia. Este é um conceito contemporâneo, cuja definição

continua a evoluir, com diversos autores a introduzirem as suas conclusões no

panorama académico.

A discussão sobre este tema tem crescido na última década, com vários autores a

exporem os seus pontos de vista, divergindo em relação à definição, caracterização

e contribuição para o estímulo da economia de comunidades e cidades [Mota,

2008:35]. No entanto, existe um consenso em relação à criatividade humana como

recurso económico principal [Florida, 2002:44; Howkins, 2007:10; Salajová, 2011:1].

Salajová [2001:1] mostra que a criatividade se tornou um estímulo à produção tão

importante como o capital ou a mão-de-obra devido ao seu caráter ilimitado. Do

mesmo modo, Howkins [2007:10-11] demonstra a importância da criatividade como

recurso económico devido ao seu caráter inesgotável: “Creativity is also self-

sufficient. We do not need outside resources to be creative (…) Creativity exists and

grows within its own domain”.

Howkins [2007:7] determina ainda que a Economia Criativa consiste nas transações

de produtos criativos que provenham de indústrias que trabalham a propriedade

intelectual. Será na base de quatro tipos de propriedade intelectual que a Economia

Criativa assenta [Howkins, 2007:11-12]:

 Indústrias de copyright (direitos de autor): indústrias que criam propriedade

intelectual como produto primário, tal como software, fotografia e filmes;

 Indústrias de patentes: indústrias que produzem ou negoceiam em patentes,

como as farmacêuticas, eletrónicas, industriais e de engenharia;

 Indústrias de marcas registadas: empresas de diversos tipos de criatividade,

que dependem da proteção das suas marcas;

 Indústrias de design: empresas criativas de várias áreas que dependem da

individualidade dos seus designs.
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Estes quatro grandes grupos de produção intelectual baseiam-se em Indústrias

Criativas. Para o UK Departments for Culture Media and Sport, as Indústrias

Criativas “(…) têm a sua origem na criatividade individual, capacidade e talento com

potencial para a criação de emprego e riqueza através da geração e exploração de

propriedade intelectual” [DMCS, 2001:3]. Howkins [2007:89-122] divide-as em

quinze setores:

 Publicidade

 Arquitetura

 Arte

 Artesanato

 Design

 Moda

 Indústria Cinematográfica

 Música

 Artes Performativas

 Publicações (Editoras)

 Investigação e desenvolvimento (I&D)

 Software

 Jogos e brinquedos

 Televisão e Rádio

 Jogos de vídeo

Segundo Florida [2002:44], a criatividade – que o autor define como “a criação de

novas formas úteis desse conhecimento” – é a verdadeira matéria-prima da

economia atual. O autor determina que a criatividade se serve do conhecimento e

da informação como suas ferramentas e materiais. A inovação é o seu produto, seja

sob a forma de um novo artefacto tecnológico ou num novo modelo de negócio.

Enquanto Howkins defende que a Economia Criativa depende de Indústrias

Criativas – que produz propriedade intelectual –, Florida [2002:46] define a

Economia Criativa como baseada em ocupações pessoais e empregos. Florida

[2002:46] determina, assim, que a produção de propriedade intelectual não é

intimamente.
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necessária para a existência de uma Economia Criativa; o que é necessário é que a

criatividade seja acrescentada à produção de conteúdos.

Howkins [2007:219-220] sintetiza a Economia Criativa como uma economia cuja

matéria-prima é o talento humano, ou a capacidade de ter ideias novas e originais e

torná-las em capital económico e produtos passíveis de serem vendidos.

A Economia Criativa é, atualmente, um tema com muito interesse, devido

principalmente à sua capacidade de geração de riqueza através de um recurso

ilimitado [UNCTAD, 2008:4]. As manifestações da Economia Criativa são a diversas

escalas e têm diversos impactos: podem ir desde o empreendedorismo pessoal

[Howkins, 2007:136] até ao desenvolvimento económico de uma região [UNCTAD,

2008:17].

A Organização das Nações Unidas (ONU) revela as manifestações diversas da

Economia Criativa [UNCTAD, 2008:4]:

 Crescimento e desenvolvimento económico;

 Geração de receitas e ganhos com exportações

 Promoção de inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento

humano;

 Fusão de aspetos económicos, culturais e sociais com propósitos

tecnológicos, de propriedade intelectual e turísticos;

 Base em conhecimento, com ligações diretas à economia a diferentes

escalas;

 Opção de desenvolvimento que apela a políticas multidisciplinares

inovadoras e ações interministeriais;

 Centro da economia com base nas Indústrias Criativas.

Este tipo de indústrias, apoiado na Classe Criativa (abordada no subcapítulo

anterior), prolifera melhor num determinado ambiente. Esse ambiente deverá ser

concordante com as necessidades dos membros da Classe Criativa e,

inconscientemente.

Economia Criativa
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consequentemente, propício ao cruzamento de opiniões e ideias. Muito

frequentemente, formam-se núcleos de empresas dedicadas a este tipo de

indústrias, que são normalmente apelidados de milieus ou clusters criativos.

Milieus criativos

Florida [2002:48] determina que a Economia Criativa está a ser reforçada por uma

série de novas instituições que em conjunto formam a nova “estrutura social da

criatividade”. Esta é conformada por novos sistemas para o empreendedorismo e

criatividade tecnológica, metodologias mais eficazes para a produção de bens e

serviços e um ambiente social, cultural e geográfico capaz de conduzir à

criatividade.

Este ambiente de proximidade entre empresas das Indústrias Criativas é muitas

vezes apelidado de milieu ou cluster [Mota, 2008:29-30]. O milieu criativo é

caraterizado por ser um lugar aberto a todos os tipos de criatividade, seja artístico,

cultural, tecnológico ou económico [Florida, 2002:55], e é neste tipo de ambiente

que as formas multidimensionais da criatividade podem florescer. Ao suportar

instituições culturais que recorram a um estilo de vida apelativo à classe criativa,

estes lugares conseguem cativar pessoas que vão acabar por estimular a economia

da cidade.

É importante explicitar que o milieu, ou cluster, criativo é algo que tem existido ao

longo da história: no Renascimento os artistas viviam em Florença; Picasso, Monet,

e outros artistas do início do século XX viviam em Paris; Pollock, Warhol e outros

artistas norte-americanos ocupavam armazéns ou fábricas em antigos bairros

industriais [Florida, 2002:33-35]. Os artistas (assim como outros trabalhadores da

Classe Criativa) estão desde sempre habituados a coabitar, servindo essa

coexistência para a estimulação intelectual.

Economia Criativa



Um milieu criativo é, de acordo com Mota [2008:29], “um local físico onde artistas,

empresários intelectuais, estudantes, empresários, ativistas sociais podem operar

num contexto amplo e cosmopolita de forma a produzir novas ideias, produtos,

serviços e instituições, contribuindo para o sucesso económico”. Os milieus

criativos são, por isso, lugares importantes para o cruzamento de contactos e de

ideias, criando a possibilidade de desenvolvimento de novos conceitos e novos

produtos.
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1.5 O potencial criativo de Lisboa

Como já foi apresentado no ponto 1.2 – Cidades Criativas, o conceito de Cidade

Criativa tem como base a utilização da identidade e cultura local como gerador

económico. Landry [2008:3] acredita que este tipo de cidade é capaz de aproveitar

as alterações a nível social, económico e ambiental de forma positiva, tendo um

retorno positivo em todas as áreas. Simultaneamente, a Cidade Criativa não se

consegue sustentar sem a existência de uma Economia Criativa, nem sem a Classe

Criativa que suporta as indústrias dessa economia.

A par do que acontece à escala global, também Lisboa enfrenta alterações neste

início de século. A evolução dos transportes e o elevado custo do parque

habitacional fizeram com que a população se mobilizasse para a periferia: entre

2001 e 2011, Lisboa perdeu cerca de 3% da sua população residente [Censos,

2011:1]. No entanto, a cidade foi considerada uma das 25 melhores cidades para

viver do mundo, por dois anos consecutivos (2008, 2009) [Acs, 2009], e continua a

ser um destino de eleição para diversos tipos de turistas, apoiando a sua oferta

cultural em temas distintos como museus, o fado ou a gastronomia [Deloitte,

2010:20-28]. Mota [2009:163] verifica empiricamente a capacidade tolerante e

multicultural da cidade de Lisboa, mostrando que é uma cidade aberta e

hospitaleira. Como Landry [2008:8] demonstra,

“As the world of cultural resources opened out it became clear that every city

could have a unique niche and ‘making something out of nothing’ became

totemic to anyone trying to develop or promote ugly cities, cold or hot cities or

marginal places. The realization dawned that every city could be a world centre

for something if was persistent and tried hard enough.”

Com esta afirmação, o autor define que qualquer cidade tem capacidade para

libertar o seu potencial criativo, desde que assente as suas políticas nos seus

recursos culturais, apoiados numa identidade cultural forte.
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Por outro lado, para Florida [2002:255-266] a capacidade criativa de uma

cidade pode ser analisada através da determinação de índices que

quantif icam o Talento, a Tecnologia e a Tolerância de um lugar. Esses

Índices são: Gay, Vida Boémia, Diversidade, Diversidade Composta,

Vitalidade Criativa e Criatividade. O autor acredita que através da

análise destes índices se consegue perceber qual a capacidade de um

lugar de atrair e f ixar a Classe Criativa, um dos alicerces da Cidade

Criativa (como determinado no ponto 1.3 desta dissertação).

Mota [2009] elaborou uma dissertação (intitulada “Lisboa Criativa”) na

qual avalia o potencial criativo da cidade de Lisboa. Para isso, a autora

analisa qualitativamente o concelho lisboeta através da listagem

extensiva dos diversos agentes culturais da cidade: as feiras, festas e

celebrações tradicionais; o património monumental; o património teatral

e cinematográfico; o património museológico; o emprego criativo; o

turismo; inovação e I&D; e os sistemas de educação. Mota [2009] avalia

ainda os diferentes programas culturais (à época) na cidade de Lisboa e

estuda diferentes Cidades Criativas internacionais (como Londres, Nova

Iorque, Helsínquia, Barcelona e Manchester). Posteriormente, procede à

análise quantitativa, através da exploração de índices determinados por

Florida [2002:255-266] e da comparação dos valores da cidade de

Lisboa com outras cidades de relevo internacional (Londres, Nova Iorque

e Barcelona).

Dessa forma, a autora conclui que a cidade de Lisboa apresenta estruturas e

equipamentos culturais ao mesmo nível que as restantes cidades analisadas, pelo

que não apresenta necessidade de criar equipamentos novos. No entanto, verifica-

-se o oposto em relação à existência de estruturas de estímulo à criatividade.

Enquanto cidades como Nova Iorque ou Londres apresentam diversos programas e

estratégias de financiamento, o mesmo não se encontra em Lisboa. Estas

interessantes.
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diferenças materializam-se no baixo nível do Índice de Criatividade determinado

para a cidade de Lisboa pela autora, que avalia a cidade com uma pontuação de 5

em 10 [Mota, 2009:161].

Por outro lado, um estudo de Florida et al. [2011:B40] mostra Portugal numa

situação relativamente favorável: no Índice de Criatividade Global (que é a média

dos índices de Talento, Tecnologia e Tolerância), o País encontra-se em 28º lugar,

à frente de países como o Japão (30º) ou a China (58º) – especialmente devido ao

fator Tolerância. De acordo com este índice, pode-se concluir que Portugal tem

potencial criativo.

Voltando à cidade de Lisboa, Mota [2009:161] constata que a Área Metropolitana de

Lisboa apresenta uma componente criativa superior à da capital, determinando que

isso se deve aos seguintes fatores [Mota, 2009:163-168]:

 O parque habitacional caro dificulta a aquisição de habitação e/ou de

espaços para trabalho criativo no centro urbano de Lisboa;

 A falta de espaços economicamente viáveis e apropriados à produção de

trabalho criativo – revelado nas Indústrias Criativas – resulta num vazio

de atividade criativa no centro urbano;

 Embora Lisboa seja uma cidade com várias escolas de ensino superior,

não existem centros de desenvolvimento tecnológico suficientes para se

colocar numa posição de destaque a nível internacional. Isso acontece

devido à falta de apoio ao desenvolvimento tecnológico;

 As instituições educacionais existentes contribuem para a

sustentabilidade da criatividade por meio do ensino, investigação e

inovação. No entanto, apresenta-se a falta de interação entre os meios

académicos e empresariais;

 Embora o Talento exista, a Classe Criativa não se fixa na cidade devido à

inexistência de políticas que a atraia;

O Potencial Criativo de Lisboa
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 Lisboa possui grandes volumes de atividade criativa que se materializam

em lugares como o LxFactory ou a Fábrica do Braço de Prata. Porém,

estes projetos isolam-se das sinergias da cidade;

 É importante referir ainda que os diversos projetos sociais e culturais de

génese local são “quase exclusivamente de responsabilidade privada ou

comunitária/associativa” [Costa & Seixas, s. d.:8], o que demonstra a falta

de interesse neste tipo de projetos por parte de entidades públicas.

Torna-se necessária uma atuação conjunta entre o governo local e investimentos

privados de modo a conseguir-se atrair a Classe Criativa. Para isso, Mota

[2009:163-168] propõe:

 A realização de um estudo do centro criativo lisboeta;

 Uma política comum e coerente que entenda todas as áreas da

criatividade: a Classe Criativa, a Economia Criativa, os Recursos

Culturais e a Identidade de Lisboa;

 O desenvolvimento de uma estratégia única que apoie o desenvolvimento

de vários clusters de Indústrias Criativas na cidade;

 Identificar as principais Indústrias Criativas a desenvolver na cidade;

 Desenvolver a marca Lisboa, à imagem de cidades como Londres ou

Nova Iorque, para que a identidade local se transforme em orgulho cívico;

 A criação de uma entidade que envolva o governo e a administração de

Lisboa responsável pelo estudo, análise e avaliação da criatividade da

cidade, que deveria ainda gerir e desenvolver políticas subjacentes à

criatividade;

 Promover o financiamento das indústrias criativas através de capital de

risco, proveniente quer de instituições particulares quer públicas;

 Incentivar as associações filantrópicas Lisboetas que poderiam

desempenhar um importante papel no apoio ao centro criativo através do

recurso à cultura;

O Potencial Criativo de Lisboa



57

 Direcionar os espaços expectantes para a ocupação criativa: ocupar o

parque habitacional abandonado com Indústrias Criativas; ocupar os

vazios urbanos com instalações artísticas; em suma, tornar o que se

considera uma fraqueza numa força (criativa);

 Ou ainda, candidatar Lisboa a uma cidade UNESCO criativa.

Ao caracterizar a cidade de Lisboa, há pontos negativos que se destacam como

perda de população do centro urbano, progressivo abandono do tecido edificado,

falta de serviços criativos. Assim, Lisboa “não apresenta a melhor situação na

vertente criativa” [Mota, 2009:164], embora se mantenha numa situação de

evidência a nível nacional no campo da tecnologia, por ser um centro educacional e

tecnológico de excelência. Empiricamente, também é reconhecida por ser uma

cidade tolerante, diversa e multicultural [Mota, 2009:161]. Entende-se, portanto, que

dos três T‟s defendidos por Florida, falta atrair e manter o Talento em Lisboa.

É possível afirmar que Lisboa tem potencial para cidade criativa, mas, para o poder

ser terá que desenvolver uma estratégia que unifique várias temáticas, utilizando a

criatividade como principal recurso.

O Potencial Criativo de Lisboa
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1.6 Síntese

A investigação desenvolvida na primeira parte da presente dissertação teve como

objetivo enquadrar a temática das Cidades Criativas e suas componentes. Dessa

investigação conseguem-se retirar os seguintes aspetos:

 Atualmente vivemos numa Era da Criatividade. Isso acontece porque a

criatividade alcança todas as atividades humanas e é decisiva para a

existência de vantagem competitiva (entre pessoas, empresas ou

cidades);

 Historicamente, o conceito de criatividade não existiu até à Idade Média.

Nas civilizações clássicas, não se compreendia o conceito de criar algo a

partir do nada. Na Idade Média, tal capacidade só era possível a Deus,

entendido como criador todo-poderoso. No século XIX a criatividade

associou-se à arte, e o artista passou a ser entendido como criador. No

século XX, este conceito alargou-se a toda a cultura humana;

 A definição de criatividade não é pacífica na comunidade académica. No

entanto, é amplamente reconhecida como catalisador da inovação e

evolução humana;

 Propõe-se que a criatividade seja entendida como a capacidade de

desenvolver uma ideia, acção ou produto novo, dentro do contexto

cultural em que se insere, seja através da ligação de ideias díspares, seja

através da desconstrução ou subversão de ideias existentes;

 O fenómeno do processo criativo decorre em quatro etapas: preparação,

incubação, iluminação e verificação;

 Os estímulos à criatividade são necessários para existir um ciclo criativo

sustentável. Para isso são necessários três fatores: abertura a novas

ideias, capacidade de concentração e ambiente apropriado à criatividade;

 Entende-se por ambiente apropriado à criatividade um ambiente marcado

por recetividade intelectual, diversidade cultural e abertura política. É

importante que esse lugar possua 3 T‟s: Tecnologia, Talento e

Tolerância;

Síntese
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 Uma cidade criativa deve garantir um ambiente propício à criatividade.

Nesse sentido, deve-se recorrer a uma gestão criativa dos recursos

culturais, de modo a explorar a identidade local. Essa distinção face a

outras cidades traz uma vantagem competitiva, já que pode potenciar a

atração de novos habitantes que sintam uma relação com a identidade

local;

 A economia da cidade criativa baseia-se, como já referido, na gestão

criativa dos seus recursos culturais, mas a Economia Criativa também

tem o seu papel nestas cidades. Esta baseia-se em Indústrias Criativas,

empresas que negoceiam patentes ou produtos diretamente derivados da

criatividade dos seus trabalhadores. O design, a arquitetura ou a

publicidade são exemplos de áreas representativas das Indústrias

Criativas;

 Muitos dos trabalhadores destas indústrias pertencem a uma classe

social emergente, apelidada de Classe Criativa. Esta é uma classe de

base social e económica, cujos membros nucleares necessitam de

introduzir diariamente a criatividade no seu trabalho;

 Cidades Criativas, Economia Criativa e Classe Criativa são conceitos

interligados, cujo denominador comum é a utilização da criatividade

humana na tomada de decisões. Embora estes conceitos se encontrem

estreitamente ligados, não são produtos e resultados uns dos outros;

 De modo a se manterem competitivas, as cidades devem atrair os

membros da Classe Criativa, uma vez que, devido ao seu espírito

empreendedor, ajudam a estimular a produção (económica e cultural)

local;

 É importante alertar que para a Cidade Criativa ser sustentável não deve

basear a sua economia unicamente nas Indústrias Criativas. Primeiro

deve existir uma estratégia de identidade local. Se esta não existir, a

cidade será apenas um lugar trendy para onde alguns negócios se

poderão mudar durante algum tempo, até aparecer o próximo lugar da

moda;
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 A cidade de Lisboa apresenta bons níveis de Tolerância e de

Tecnologia, mas não consegue atrair nem manter Talento devido à

inexistência de estratégias nesse sentido (como ocupação de edifícios

devolutos com Indústrias Criativas ou existência de uma agenda política

criativa).

 Embora Lisboa apresente equipamentos culturais ao nível de cidades de

relevo internacional como Londres ou Barcelona, tal não se verifica ao

nível de estruturas de estímulo à criatividade.

 Existe potencial para a cidade de Lisboa ser uma Cidade Criativa,

devido a uma oferta cultural rica e variada. Porém, a inexistência de

uma estratégia clara para a cidade nesse sentido faz com que esse

potencial não seja aproveitado.
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PARTE 2

A Gastronomia como ferramenta para uma Cidade Criativa

Na primeira parte desta dissertação, o enfoque foi sobre a compreensão da

criatividade urbana. Na segunda parte, o objetivo será compreender de que modo a

criatividade pode desenvolver novas técnicas culinárias, e como isso se pode tornar

num produto e numa ferramenta para a Cidade Criativa. Nesse sentido, propõe-se

uma breve investigação da cozinha contemporânea, no ponto 2.1, seguido da

compreensão da gastronomia como ferramenta para uma Cidade Criativa, no ponto

2.2. Nesse ponto apresentam-se os conceitos de património e recurso cultural,

estabelece-se uma relação entre gastronomia, arquitetura e identidade territorial,

estuda-se o restaurante / fundação elBulli e apresenta-se a relação de Lisboa com

o turismo gastronómico.
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2.1 Cozinha Contemporânea

A introdução da criatividade na cozinha é algo relativamente recente. Até metade

do século passado a introdução de uma interpretação pessoal em receitas clássicas

era impensável. A tradição era altamente respeitada até que, na década de 1960,

surgiu uma corrente gastronómica em França apelidada de Nouvelle Cuisine

[Moura, 2011:13]. Esta mudança trouxe a vontade de trabalhar ingredientes mais

frescos e de manter o sabor autêntico dos alimentos. Ao mesmo tempo que se

davam estas mudanças na cozinha, os irmãos Troisgros revolucionaram o serviço,

trocando o serviço tradicional em travessa por prato individual. Tal alteração fez

com que existisse uma maior liberdade criativa na apresentação das refeições,

introduzindo “a arte visual no prato como um elemento sensorial” [Moura, 2011:14].

Na década de 1980, surgiu um movimento de aproximação científica à gastronomia,

através de cientistas como Kurti, McGee e This. Esse movimento, denominado de

gastronomia molecular, iniciou o estudo dos processos químicos e físicos que

ocorrem na cozinha [Adrià em The Story of elBulli, s. d.:65]. O objeto de estudo

deste ramo das ciências alimentares são as preparações em pequena escala, com

o sentido de considerar todos os passos do processo da alimentação, desde a

preparação do ingrediente cru até ao modo como o consumidor o aprecia [Moura,

2011:20]. Desta investigação, desenvolveram-se novas técnicas como a utilização

de vácuo e banhos termostatizados ou a liofilização de alimentos [Moura, 2011:22].

Cozinha Contemporânea

Figura 3. Exemplos de texturas alimentares contemporâneas: esferificações, esparguetes e algodão doce.
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Na década de 1990, Ferran Adrià tornou-se o rosto de um novo movimento

culinário, muito ligado à liberdade criativa do chef, que tenta provocar diferentes

emoções no cliente. O chef apoia-se em técnicas derivadas da gastronomia

molecular como suporte à criatividade na cozinha, o que faz com que se obtenham

resultados de grande interesse (ver figura 3). Essa utilização de técnicas mais

científicas já recebeu designações como “Cozinha de Vanguarda”, “Gastronomia

Molecular”, “Hipermoderna” ou “Tecno-Emocional” [Moura, 2011:14]. No entanto, de

acordo com Adrià [The Story of elBulli, s. d.:66], o que interessa não são as técnicas

de cozinha, mas sim cozinhar com emoção. Adrià continua:

“To cook well, we must learn (its history, techniques, products, tradition and

innovation, culinary processes, etc.), and then think, discuss, try out, reflect,

choose... And then constantly question anything we assume is true. And if in

the mean time we need to resort to science or history books or any other

creative discipline, at least we shall acquire new information to reinforce our

culinary philosophy.”

Nesta nova abordagem à cozinha, torna-se importante a questão da autoria dos

pratos. Cada chef tem as suas vivências, a sua cultura, as suas raízes, e isso é

refletido na comida que serve [Moura, 2011:14]. Muitas das vezes, os pratos têm

sabores assumidamente locais, relacionados com a ligação do chef a uma

determinada região; no entanto, essa memória é transposta em texturas diferentes,

alterando a nossa perceção do prato, fazendo-nos pensar (ver figura 4). Esse facto

torna uma experiência física – o ato de comer – numa experiência sensorial.

Estas novas abordagens à culinária são resultado de estudos científicos e da

utilização de novos equipamentos derivados da gastronomia molecular, como já

referido. A criatividade única de cada chef é a marca de distinção entre restaurantes

do género, que entre si utilizam as mesmas técnicas: a utilização de gelificantes,

espessantes e emulsionantes, “são transpostas para a cozinha como apoio à

criatividade, de forma a permitir um efeito surpresa que se reflectirá na maneira

como o prato é percepcionado” [Moura, 2011:17].

Cozinha Contemporânea
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O menu de degustação consiste no modo como os restaurantes de vanguarda

entendem que se deve abordar as refeições deste tipo [Moura, 2011:17]. Uma

sequência de sabores cuidadosamente planeados, com o objetivo de provocar

diferentes emoções a quem experimenta o menu, através de sabores intensos,

temperaturas e texturas diferentes, que se podem complementar ou competir entre

si. O essencial é a desconstrução das formas tradicionais de cozinhar sem

desconstrui o sabor familiar do alimento.

A cozinha de vanguarda pode ser abreviada da seguinte forma:

 Grande preocupação com a qualidade e sustentabilidade dos

ingredientes utilizados, utilizando-se cada vez mais fruta e vegetais da

época;

 Substituição de molhos pesados por espumas e de espessantes (como o

caso da farinha) por ingredientes alternativos mais leves, o que confere

uma menor alteração do sabor original dos alimentos;

 Uma aproximação menos tradicional ao prato, que se deve à utilização de

novas técnicas e equipamentos para cozinhar os alimentos;

Cozinha Contemporânea

Figura 4. Evolução da Sopa de Peixe: tradicional e interpretação contemporânea (Cooking.Lab).
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 Uma cozinha mais eficiente e saudável por utilizar algumas novas

técnicas – como o caso das cozeduras a baixa temperatura – que

apresentam a vantagem de ter um maior interesse a nível nutricional.

A cozinha de vanguarda é sintetizada por Moura [2011:18] como uma “cozinha

menos pesada, com uma maior subtileza, mais limpa, que procura sem cessar a

obtenção dos sabores mais harmoniosos e originais.”

Cozinha Contemporânea
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2.2 A gastronomia como ferramenta para uma cidade criativa

A Cidade Criativa, como anteriormente referido, assume como principal recurso a

identidade cultural, tendo na mesma a sua fonte de matéria-prima. É neste valor

que a cidade criativa deve assentar: valorizar o património cultural da cidade, de

modo a atrair pessoas que se relacionem com a identidade do lugar. Para isso,

baseia-se na utilização dos seus recursos culturais.

Os recursos culturais vão além do mundo material, do património edificado, da obra

feita [Landry, 2008:9]. Os recursos urbanos locais são a herança histórica, industrial

e artística, representados através da arquitetura, da paisagem ou de landmarks.

Mas são também transmitidos através das pessoas, símbolos, atividades,

habilidades ou produção local. Muitas das vezes, recursos como comer ou cozinhar

são esquecidos enquanto formas de expressão cultural, por serem dados

adquiridos e necessários à sobrevivência humana. Landry [2008:9] defende, nesse

sentido, que esses recursos podem ser repensados no sentido de reforçar a

identidade local e de modo a gerar novos produtos ou serviços.

De acordo com a UNESCO [The Creative Cities Network…], as cidades devem

utilizar a sua identidade cultural de modo a conseguirem encontrar a sua

especificidade. A organização defende que uma cidade conseguirá desenvolver a

economia local de um modo sustentado, desde que essa economia assente em

recursos culturais locais. Nesse sentido, foi criada uma plataforma internacional

apelidada de “Rede de Cidades Criativas”. A UNESCO defende a divisão das

Cidades Criativas em sete categorias: Literatura, Cinema, Música, Artesanato e Arte

Popular, Design, Artes Multimédia e Gastronomia. Esta rede tem como objetivo

desenvolver a cooperação internacional entre cidades, enquanto encoraja o

desenvolvimento de parcerias no sentido das prioridades globais da UNESCO de

desenvolvimento cultural e sustentável. Quando uma cidade pertence à rede pode

partilhar experiências e criar novas oportunidades com outras cidades, através de

uma plataforma global (dedicada exclusivamente a atividades baseadas em noções

de economia criativa e turismo criativo).
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A Organização das Nações Unidas descreve o Património Imaterial da Humanidade

como “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem

como os instrumentos, objetos, artefatos e espaços culturais que lhes estão

associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos

reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural.” Nesse

sentido, poder-se-á considerar a gastronomia como património cultural. No ano

2000, o Conselho de Ministros Português [Resolução do Conselho de Ministros

nº96/2000 de 26/07/2000] considerou as artes culinárias como património nacional,

designando a gastronomia como “o fruto de saberes tradicionais que atestam a

própria evolução histórica e social do povo português (…) [que] integra pois o

património intangível que cumpre salvaguardar e promover.”

A gastronomia tem um potencial económico muito interessante. Trabalzi [2004:

71-72] explica-o ao demonstrar como várias áreas rurais da Europa ganharam um

novo fôlego económico, após aproveitarem as suas tradições gastronómicas locais

(como Champagne, Valle del Chianti, Sele Plain). O autor [2004:86-87] afirma que

as tradições gastronómicas, em conjunto com a língua e o património construído,

são um componente principal no sistema que transforma a soma de cultura e

geografia no caráter de uma região. Dessa forma, tenta demonstrar o paralelismo

entre fazer arquitetura e cozinhar: ambos são processos localizados no núcleo do

indivíduo, ao mesmo tempo que se encontram fortemente influenciados pela cultura

de uma comunidade. O modo como a comida e a arquitetura se interligam, para

moldar a identidade cultural de um lugar é um processo catalisador de cultura que

possibilita a apropriação de significados e valores globais no contexto local.

Incorporam e refletem, por isso, uma identidade territorial intrínseca que não é

estanque, podendo ser alterada com o tempo através de fatores como tecnologia,

demografia, gostos do consumidor, diferenças sociais, ideologias políticas ou

globalização.

Por outro lado, Trabalzi [2004:76] alerta que os fatores ambientais, históricos e

tecnológicos não são suficientes por si só para garantir uma identidade territorial

bem sucedida. A população local deve ser capaz de tirar proveito dos seus

interesses.
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consiga, ao mesmo tempo, apelar ao mercado. Segundo Trabalzi [2004:87], uma

comunidade consegue ser bem sucedida, no desenvolvimento da especificidade

local, quando consegue fundir elementos de uma identidade cosmopolita global

numa tradição local e original e, consequentemente, tornar acessíveis as tradições

a um público mais vasto. A identidade territorial não deve acontecer à margem das

práticas locais, mas no esbater de fronteiras culturais entre o local e o global.

Assim, é possível afirmar que a gastronomia se introduz na Cidade Criativa, não só

por ser um recurso cultural, mas também por poder ser um recurso económico

criativo através da reinvenção de tradições.

Além da utilização dos recursos culturais como recurso primário da economia da

Cidade Criativa, é importante ter também em conta os níveis de atratividade da

Classe Criativa para a cidade. Como observado no ponto 1.3, a Classe Criativa é

composta por indivíduos cuja função principal é desenvolver novos produtos ou

novas formas de produção com base na sua criatividade. Daí, poder-se-á retirar que

o trabalho de um chef ou de um cozinheiro devesse estar presente nesta classe. No

entanto, tal como Jessen [2001:3] demonstra, muitas das vezes os chefs são

esquecidos como parte integrante da Classe Criativa. Isso deve-se ao facto de

existir uma hierarquia pré-estabelecida na cozinha, em que apenas o chef principal

cria os seus pratos de autor e os sous-chefs funcionam como artesãos que repetem

esses pratos [Jessen, 2001:65]. Ao mesmo tempo, a comida continua a ser uma

necessidade básica, pelo que muitos restaurantes que existem não são

considerados criativos. Apenas os que apliquem novas técnicas ou tentem

reinventar a percepção da comida, acabam por ser incluídos nessa categoria.

O restaurante elBulli – atualmente encerrado por tempo indeterminado – será o

expoente máximo daquilo que se pode chamar de restaurante criativo, tendo sido

considerado o melhor restaurante do mundo quatro vezes (pela revista “The

Restaurant Magazine”).
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O Caso elBulli

A localização do restaurante elBulli foi escolhida em 1961 pelo Dr. Hans Schilling

(de nacionalidade alemã) e a sua esposa Marketa (de nacionalidade checa), e a

sua designação surgiu devido aos seus dois cães – dois buldogues franceses. O

restaurante abriu em 1964 e ganhou a sua primeira estrela Michelin em 1976, tendo

Jean-Louis Neichel como chef principal. Ferran Adrià juntou-se à equipa de

funcionários em 1984 e foi colocado no comando da cozinha em 1987. Em 1990, o

restaurante ganhou a sua segunda estrela Michelin e em 1997 a terceira [Wikipedia,

s. d. E].

O restaurante começou a fechar durante o inverno, a partir de 1987, o que,

inicialmente, se deveu ao facto de não terem clientes nessa época, e, mais tarde,

se tornou em requisito necessário para o desenvolvimento de novas receitas [The

Story of elBulli, s.d.:30]. A partir de 1998, e durante os 6 meses em que o

restaurante estava fechado, Adrià e a sua equipa mudavam-se para um escritório

em Barcelona, onde desenvolviam o menu a apresentar na temporada seguinte,

que se apresentava diferente a cada ano. Em 2001, deixou de haver ementa: os

clientes passaram a ser surpreendidos com uma refeição composta por cerca de 40

pratos.

Foi devido à criatividade de Adrià que o restaurante elBulli ficou famoso, uma vez

que este chef alterou por completo a forma como se olhava até então para a

cozinha, fazendo experiências gastronómicas que permitiam aos participantes da

refeição apreciar diferentes sabores e desconhecidas texturas. O que lhe

interessava, acima de tudo, era criar emoções nos seus clientes [Bourdain, 2011],

recorrendo, para isso, ao uso de novas técnicas culinárias, adotadas da

gastronomia molecular (ver figura 5). No entanto, Adrià nunca aceitou esse termo;

para ele, o seu trabalho enquanto chef insere-se na gastronomia “tecno-emocional”.



Adrià é considerado um chef altamente metódico (“There must be a great deal of

order – and then you can be an artist (…) With anarchy, there is not artistry” [Adrià

citado por Lubow, 2003:8]). O seu trabalho tem sido exaustivamente catalogado

desde 1987, ano em que criou as suas primeiras receitas para o restaurante

[Hamilton & Todoli, 2009:10]. O catálogo do elBulli tornou-se uma referência de

importância extrema para a compreensão da cozinha vanguardista, apresentando,

neste momento, quase 1500 pratos diferentes, o que demonstra a evolução

concetual e formal do estilo característico desta cozinha (ver alguns exemplos na

figura 6).

O valor do restaurante elBulli reside no facto de ter mudado drasticamente a forma

como comemos e cozinhamos [Bourdain, 2011]. De acordo com José Andrés,

entrevistado por Bourdain [2011], o valor da cozinha de Adrià é definido pela

importância dada à história da região em que se insere:

“It happens… some people that do avant-garde cooking unfortunately they don‟t

have the tradition behind them. One of the great things of Ferran [Adrià] is that

in this beautiful part of Catalonia, in the middle of nowhere, he was always able

during 25 years to connect with the past of a region and with the people. If you

don‟t have connections with the past, [it] is impossible that you can have a

connection with the present and with the future.”
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Figura 5. Processos de empratamento no elBulli
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Figura 6. Alguns dos pratos servidos no elBulli

Em 2010, decidiu-se que iria ser criado um Centro para a Criatividade associado ao

Restaurante e, em 2012, Adrià anunciou que o elBulli iria encerrar [Wikipedia, s. d.

E]. O passo seguinte será transformar o restaurante na Fundação elBulli, que

pretende ser um think-thank para o pensamento criativo gastronómico. O futuro do

elBulli é mostrado na página da fundação através de vídeos que apontam alguns

dos seus conceitos de funcionamento (apresentados na figura 7), que se baseiam

na liberdade.
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O projeto dos edifícios da nova Fundação começa a ganhar forma, cuja autoria é do

gabinete de arquitetura Enric Ruiz Geli. Do ponto de vista programático, a fundação

elBulli terá uma sala de brainstorming / cinema, um ideário, um arquivo e umas

“experiências”. Como se pode observar na figura 8, o projeto assentará numa

expansão do restaurante existente (ver ponto 1 da legenda da figura citada) e na

construção de “experiências”: um arquivo, um ideário , um espaço de experiências,

uma “paisagem marítima”, uma sala de brainstorming e uma planta energética.

O projeto é definido pelo arquiteto Ruiz-Geli como um “projeto-experiência-

restaurante-laboratório-planta energética” que tenta reinventar a relação das

pessoas com a cozinha (Franco, 13 de Abril 2011).

Figura 7. O futuro do elBulli
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Figura 8. Projeto da Fundação elBulli
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Ruiz-Geli, citado por Franco [13 de Abril de 2011], acrescenta ainda que se 

pretende que o complexo edificado seja uma arquitetura “viva”, o que se reflete na 

morfologia orgânica dos edifícios, resultante do próprio processo criativo do projeto 

(ver figuras 8 e 9).

Lisboa e o turismo gastronómico

Como anteriormente demonstrado, é possível afirmar que Lisboa tem potencial para

ser considerada uma Cidade Criativa, no entanto, esse facto depende do

desenvolvimento de uma estratégia que unifique várias temáticas, com a

criatividade como principal recurso. Propõe-se, nesse sentido, a compreensão da

gastronomia como fenómeno cultural catalisador da economia local.

Moura [2011:18] demonstra que a cozinha contemporânea, ou de vanguarda,

desperta o interesse de muitas pessoas e estimula o turismo gastronómico. Parece,

portanto, interessante tentar introduzir esta abordagem culinária à agenda

estratégica da cidade de Lisboa.

Através do estudo da Deloitte [2010] para a Associação de Turismo de Lisboa,

consegue-se compreender que a cidade de Lisboa é um destino com capacidade

de agradar a diferentes tipos de turistas [Deloitte, 2010:20-28]. A análise feita ao

Turismo em Lisboa retirou as seguintes conclusões [Deloitte, 2010:193-194]:

 A maioria dos inquiridos que visitou a Região de Lisboa considera o

alojamento, a relação qualidade/preço, a herança histórico-cultural, a

gastronomia e a hospitalidade da população como fatores importantes

num destino turístico;
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Figura 10. Emma Stona e Viola Davis falam sobre comida portuguesa
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 Uma percentagem considerável dos inquiridos que visitaram a Região de

Lisboa refere terem ficado satisfeitos com os transportes e com a

gastronomia da região;

 A cultura, o clima, a beleza, a hospitalidade e a gastronomia e vinhos são

os principais aspetos que os inquiridos associam à região de Lisboa;

 O clima, a cultura e a gastronomia e os vinhos são os principais

elementos que os inquiridos consideram diferenciadores na Região de

Lisboa (ver figura 10).

Na análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (Strengths,

Weaknesses, Opportunities and Threats, ou SWOT) do estudo, a “gastronomia

rica e diversificada” é vista como um dos pontos fortes, enquanto produto e

recurso turístico [Deloitte, 2010:264]. Por outro lado, é reconhecida a oferta pouco

orientada e estruturada para a atividade turística, o número limitado de chefs

com reconhecimento internacional, a inexistência de iguarias de projeção

internacional (além do pastel de nata / de Belém) e de um conceito de restaurante

regional de Lisboa [Deloitte, 2010:270]. Constata-se, ainda assim, uma

oportunidade de criação de identidade gastronómica marcante através da

utilização dos recursos intrínsecos da cidade [Deloitte, 2010:276]. Como ameaça,

aponta-se a “dificuldade de aproveitar a Alta Cozinha para posicionar a Região

de Lisboa” [Deloitte, 2010:281].
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2.3 Síntese

Uma Cidade Criativa, como referido anteriormente, assume como principal recurso

económico a identidade cultural e a criatividade. A Cidade Criativa baseia-se, por

isso, na valorização do património cultural da cidade, de modo a atrair pessoas que

se relacionem com a identidade do lugar.

Os recursos culturais locais são a herança histórica, industrial e artística,

representados através da arquitetura, da paisagem ou de landmarks, além das

pessoas, símbolos, atividades, habilidades ou produção local. Muitas das vezes,

recursos como comer ou cozinhar são esquecidos enquanto formas de expressão

cultural por serem dados adquiridos e necessários à sobrevivência humana. Esses

recursos podem ser repensados no sentido de reforçar a identidade local e de

modo a gerar novos produtos ou serviços.

O propósito da presente dissertação tem sido a compreensão da gastronomia

enquanto património cultural que, a par de ser preservado, também pode ser base

para a construção de um futuro sustentado. Um caso interessante de inovação dos

recursos culturais será o restaurante elBulli. Através da fusão do património

gastronómico com inovações de técnicas culinárias, Ferran Adrià conseguiu

desenvolver uma nova corrente gastronómica e atrair um novo tipo de turistas para

a região. A inovação deste chef trouxe, por isso, um crescimento económico local, o

que se deve, quase exclusivamente, à introdução da criatividade no seu trabalho.

No seguimento do anteriormente apresentado, é possível afirmar que Lisboa tem

potencial para ser considerada uma Cidade Criativa. No entanto, isso depende do

desenvolvimento de uma estratégia que entenda a criatividade e a cultura como

seus principais recursos.

Uma análise feita ao turismo em Lisboa demonstra que a gastronomia, embora não

seja aproveitada de modo estruturado, tem potencial para ser um elemento

diferenciador na oferta turística europeia. A gastronomia tem, na realidade, um

Ana.



potencial económico de grande interesse: várias áreas rurais da Europa ganharam

um novo fôlego económico após aproveitarem as suas tradições gastronómicas

locais para o desenvolvimento de uma nova oferta turística. Ficou também

demonstrado que as tradições gastronómicas, em conjunto com a língua e o

património construído, são uma componente principal na caracterização de uma

região. No entanto, os fatores ambientais, históricos e tecnológicos não são

suficientes por si para garantir uma identidade territorial bem sucedida. A população

local deve ser capaz de tirar proveito dos seus recursos de modo a conseguir fundir

elementos de uma identidade cosmopolita global numa tradição local e original.

Assim, as tradições tornam-se acessíveis a um público mais vasto. Entende-se,

portanto, a gastronomia como uma ferramenta da Cidade Criativa por ser um

recurso cultural.
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PARTE 3

Projeto de uma Cooking Factory

Após a investigação do conceito de Cidade Criativa e da capacidade da

gastronomia ser uma das suas ferramentas, desenvolveu-se o projeto de uma

Cooking Factory, apresentada nesta terceira parte.

Primeiramente, abordar-se-á a sua localização (no ponto 3.1). Posteriormente, far-

-se-á uma aproximação concetual ao edifício no ponto 3.2 e explicar-se-á a sua

organização no ponto 3.3.



84 Localização

Figura 11. Situação atual da Área de Intervenção
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3.1 Localização

Figura 12. Situação atual da Área de Intervenção

A área de intervenção localiza-se em Alcântara, Lisboa, mais especificamente na

união entre a Rua da Cozinha Económica e a R. Maria Isabel Saint-Léger (ver

figura 11). A Área de Intervenção tem sido palco de renovações interessantes ao

nível do tecido construído e social, através da transformação dos usos e dos

programas existentes. Algum do tecido fabril foi sendo aproveitado para a criação

de um cluster criativo, o Lx Factory (Figura 12.1), outro destruído e transformado em

novos conjuntos edificados, como o caso do Alcântara Rio (Figura 12.2). Ao mesmo

tempo, existem diferentes propostas de consolidação do tecido edificado,

principalmente assentes numa lógica de renovação do ambiente construído, como o

caso do projeto do atelier Sua Kay para a área de intervenção (ver Figura 12.3).

A área de intervenção beneficia ainda de diversas estações intermodais informais

de transportes públicos, como o caso do Largo do Calvário, e de uma grande

visibilidade, por se localizar na charneira entre duas artérias importantes da cidade

de Lisboa (ver figura 13).

A Área de Intervenção vai sofrer alterações num futuro próximo, tal como

demonstrado no Plano de Urbanização de Alcântara [Manuel Fernandes de Sá,

Lda., 2011, vol. 1-3]. Além das alterações ao traçado urbano [Manuel Fernandes de

Sá, Lda., 2011d], está prevista para a área de intervenção a construção de um

projeto urbano do arquiteto Sua Kay [Henriques, 2005:6] (ver figura 14).

1. Lx Factory; 2. Alcântara-Rio; 3. Projeto do atelier Sua Kay
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O projeto do arquiteto Sua Kay prevê duas zonas distintas de escritórios e

habitação: a primeira desenvolver-se-á no terreno confinante com a Avenida da

Índia, com um máximo de 6 pisos; a segunda desenvolver-se-á no terreno entre a

nova avenida e o tecido urbano consolidado de Alcântara, compreendendo dois

edifícios com um máximo de 8 pisos [Janeiro, 2011:64].

Figura 14. Planta da Área de Intervenção com o novo Plano Urbano

Figura 13. Vista da Área de Intervenção desde a Avenida da Índia
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No sentido de analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da Área de

Intervenção, realizou-se o estudo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities

and Threats) da área a projectar (ver tabela 1).

Zona com bons acessos:

 Transportes  públicos – eléctrico, autocarro, 

comboio)

 Rede viária – Avs. de Ceuta, 24 de Julho, da Índia, 

do Brasil)

Zona viva, com atividades diurna (comércio, 

serviços) nocturna (bares, restaurantes, habitação)

Cluster criativo

Desenvolvimento de eventos para a comunidade 

por privados [mercados, festas – LxFactory]

Forças

Dificuldades nas cargas e descargas

Zona de vulnerabilidade sísmica e de 

susceptibilidade a inundações e ao efeito da maré

Possível acréscimo do serviço de transportes 

públicos:

 Extensão da rede de metro

 Criação de um terminal de eléctricos bidireccional 

na R. da Cozinha Económica

Terrenos de grandes dimensões à disposição de 

novos usos

Possível aumento populacional

Vontade de transformar Alcântara num novo centro 

terciário de Lisboa

Possível demolição da LxFactory faz com que se 

perca:

 Cluster criativo

 Espaço público onde existem expressões culturais 

comunitárias – mercados, festas, etc.

 Mercado biológico

 Sinergias para um cidade “criativa”

Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Tabela 1. Análise SWOT da Área de Intervenção

Entende-se que a Área de Intervenção (AI) apresenta boas oportunidades de

desenvolvimento de uma estrutura de estímulo à criatividade relacionada com a

temática das Cidades Criativas. Após análise do potencial económico que a

gastronomia pode trazer para uma cidade ou região, determina-se que a AI será um

lugar com potencial para desenvolver um projeto que se relacione com a cultura

gastronómica.
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3.2 Aproximação concetual ao edifício

O desenvolvimento teórico deste trabalho baseou-se no estudo e compreensão do

conceito de cidades criativas, que assenta na utilização da cultura e da identidade

local como recurso económico principal. Depreendeu-se que as cidades mais bem

sucedidas são aquelas que apresentam níveis elevados de orgulho cívico, devido à

forte ligação ao seu património identitário, e que a identidade cultural de um lugar

pode resumir-se a três características principais: a língua (base da comunicação), a

arquitetura (geradora de referências espaciais) e a gastronomia (veículo

fundamental para a transmissão de tradições).

Ficou também demonstrado que quando se alia uma tradição local a uma

abordagem global e cosmopolita, conseguir-se-á alcançar um público mais vasto,

que se identifica com essas tradições e se interessa pela inovação. Assim, surgiu o

conceito de Cooking Factory: será um edifício onde a tradição gastronómica se

cruzará com técnicas culinárias de vanguarda. A Cooking Factory será, assim, um

lugar para a investigação, aplicação e difusão da vanguarda culinária.

O projeto surge num contexto urbano de mudança, como anteriormente referido no

ponto 3.1. Nesse sentido, propõe-se o projeto de dois edifícios: um horizontal, de

caráter celular e programa polivalente, onde poderão existir, por exemplo, um

mercado ou uma incubadora de empresas; o outro, de desenvolvimento em altura,

será a Cooking Factory, ou um Centro de Investigação para a Cozinha de

Vanguarda.

A nível concetual, propõe-se que a Cooking Factory seja um espaço onde será

permitida a ligação direta da população com o conhecimento gastronómico

experimental, seja essa ligação através do ensino ou da degustação. O edifício

deverá corresponder às necessidades programáticas e formais de um laboratório

gastronómico, ao mesmo tempo que deverá contemplar preocupações de

sustentabilidade e integração urbana. A outro nível, aspira-se a que o projeto tenha

um impacto global, podendo funcionar como um chamariz turístico para a cidade de

Lisboa.



90 Aproximação concetual ao edifício

Pretende-se que a Cooking Factory seja um lugar de aprendizagem, investigação e

desenvolvimento do conhecimento culinário de vanguarda, partindo da ideia que a

gastronomia é fundamental ao património cultural português.

A importância da catalogação, estudo e manutenção de tradições e património

gastronómico já se encontra compreendida por parte da cidade de Lisboa, onde

existe já o Centro das Artes Culinárias. Este Centro localiza-se no mercado de

Santa Clara e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e As

Idades dos Sabores – Associação para o Estudo e Promoção das Artes Culinárias.

Aí existe uma mostra das tradições gastronómicas portuguesas e pretende-se

manter o património vivo. O centro assume uma dupla valência: a de catalogação e

manutenção de acervo próprio (exposto ao público) e a de demonstrações

culinárias temáticas (assumidas em cursos, ateliers, provas, conferências, mostras

e vendas de produtos tradicionais, apresentações de livros, entre outras atividades)

[Informações do Centro das Artes Culinárias]. A Cooking Factory não pretende

competir com o Centro de Artes Culinárias, mas antes complementá-lo, ao ser um

Centro de Investigação para a Cozinha de Vanguarda. Pretende-se, nesse sentido,

que seja um centro laboratorial de excelência para este tipo de investigação, tanto

mais que, atualmente, não existe nenhum edifício do género no nosso país. Apesar

de existir um grande investimento, ao nível académico, para a formação de

a.

Figura 15. Duas versões da sardinha: tradicional e interpretação contemporânea (elBulli)
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engenheiros de ciências gastronómicas, não existe um espaço para a transmissão

de conhecimentos para o público em geral. No presente, existe somente uma

empresa do género em Portugal – o Cooking.Lab – que, inclusivamente, se

encontra a desenvolver a sua sede.

Pretende-se com este projeto ajudar o desenvolvimento científico, associado às

novas descobertas a nível gastronómico, com o intuito de desenvolver o

conhecimento do património gastronómico português, através da aplicação de

novos métodos culinários aos sabores tradicionais. Como conceito primário,

pretende-se a investigação de novas abordagens à forma de comer, mantendo

sempre a ligação ao que é familiar (ver figura 15).

Do ponto de vista concetual, o projeto baseia-se na palavra “experiência”. Esta 

palavra ajuda a que sejam derivadas outras duas – experimentar e experienciar –

que ajudam na organização entre espaço privado e público. O projeto pretende 

assegurar as valências da experimentação laboratorial (para profissionais da área –

engenheiros alimentares, engenheiros de ciências gastronómicas, enólogos), da 

experiência da aprendizagem (para um público interessado em workshops, 

conferências e show-cooking) e da experiência sensorial (em restaurante e bar, 

para o público em geral).

Neste sentido, a Cooking Factory divide-se programaticamente em 3 partes:

investigar (que abarca os laboratórios e a biblioteca), aprender (que compreende a

sala de workshops, sala polivalente e atelier infantil) e desfrutar (que corresponde

ao café, loja gourmet, restaurante e bar). O edifício está ainda dividido em duas

grandes partes: a parte especializada, mais privada, que abrange as pessoas que

virão a trabalhar para o Centro de Investigação; e a parte mais pública, aberta à

população geral que esteja interessada neste tipo de investigação científica.

Existem, portanto, duas formas de circulação distintas, visto que existe uma

dualidade entre espaço público (acessível ao público) e espaço privado (acessível

apenas aos investigadores e staff do edifício). A estanquidade dos dois será

quebrada pela criação de espaços de contaminação, que serão lugares em que o

público pode ver o espaço privado, embora não lhe possa aceder.

Aproximação concetual ao edifício



Figura 16. Sistema de aproveitamento de águas pluviais e de separação residual
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A área privada é composta pelos laboratórios, a biblioteca e a administração, e na

parte pública existem os workshops, uma sala polivalente, a loja gourmet, o café e o

restaurante/bar. O edifício é, na sua grande maioria, de caráter privado, em que a

área deste é superior à pública. Todavia, o carácter privado do edifício não deverá

colidir com o acesso ao conhecimento do grande público: o edifício tem uma

circulação completamente pública, que visita as áreas privadas sem desconcentrar

quem trabalhe nessas áreas.

Pretende-se também que a Cooking Factory venha a ser um edifício verde, sendo

projetado com preocupações ambientais, desenvolvendo-se, para esse efeito,

sistemas de aproveitamento de águas pluviais e de separação de resíduos (como

se pode observar na figura 16). O projeto evoluiu formalmente de acordo com estes

princípios concetuais (ver figura 17).
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Figura 17. Processo de trabalho: evolução formal do edifício
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Figura 18. Axonometria dos edifícios

Organização do edifício
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3.3 Organização do edifício

O edifício desenvolve-se em 7 pisos com os acessos verticais ao centro da planta, 

como se pode verificar na figura 18.

Na cave encontram-se as áreas mais técnicas do edifício, como armazém de stocks

alimentares, armazém frigorífico, depósito de águas pluviais, lavandaria e AVACs.

Este piso é de caráter privado, sendo que as escadas públicas não lhe dão acesso

(ver figura 19).

De acordo com Littlefield [2008:31.14-31.16], deverá existir “one space per three

members employed at peak period” no restaurante e “one space per three members

normally on duty” na biblioteca. Acrescentando um lugar para deficientes motores,

chega-se a um total de 11 lugares de Estacionamento. No entanto, de acordo com o

Plano de Urbanização de Alcântara [2011a:117], “ (…) não há qualquer razão para

considerar o estacionamento de emprego uma prioridade em termos de nova oferta,

seja pública ou privada.” Assim, decidiu-se não criar estacionamento subterrâneo

no edifício.

No piso térreo encontram-se a entrada pública, a entrada de serviço e o café. A

entrada pública é feita pela nova praça, acedendo-se ao foyer onde se localiza a

receção, a loja gourmet e os acessos verticais públicos. A entrada de serviço é feita

pela Rua da Cozinha Económica e dá acesso à área do segurança e aos acessos

verticais privados. É ainda possível aceder à sala de resíduos a partir do exterior

neste piso. O piso térreo (ver figura 18) pretende estabelecer uma relação urbana

com as alterações que o novo plano apresenta com o tecido urbano existente: a

Sul, existirá um jardim urbano; a Poente, desenvolver-se-á um novo conjunto

edificado, da autoria do escritório Sua Kay; a Nascente, existe o Alcântara Rio; e a

norte, o tecido urbano industrial consolidado (ver figura 19).

Por ter acesso separado, o café funciona de modo independente da Cooking

Factory. Este programa terá uma ligação com o espaço público, com uma

esplanada voltada para a nova praça e de ligação visual ao jardim.
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A Loja Gourmet pretende ser um espaço onde se venderão alguns produtos

relacionados com técnicas culinárias vanguardistas, como é o caso de ferramentas

de esterificação de géis, sifões ou kits para fazer esparguete e deverá ser dotada

de um balcão e uma área de exposição dos produtos para venda.

Na entrada de serviço encontra-se a área onde ficará o segurança do edíficio. A

partir desse ponto podemos aceder aos acessos verticais privados, compostos por

dois elevadores e umas escadas de serviço. A Sala de Resíduos será acessível

desde este ponto, e será também acessível desde o exterior. Deverá ter câmaras

residuais distintas, divididas entre papel, metal e plásticos, vidro, resíduos

biológicos e óleo e será o momento final de uma conduta vertical de resíduos que

passa por todos os pisos.

Figura 19. Plantas dos pisos -1 e 0
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Os pisos 1 e 2 (ver figura 20), compreendem a área de investigação do edifício,

constituída pelos Laboratórios, Biblioteca e Administração.

O piso 1 é constituído pela administração, um laboratório, balneários e uma sala de

reuniões. No piso 2 existe um segundo laboratório e a biblioteca, que constituem o

programa de investigação do edifício.

A Área Laboratorial permitirá aos investigadores desenvolver e investigar novas

técnicas gastronómicas. Cada área de trabalho é dotada com uma bancada dupla,

um fogão com 4 bicos, um lavatório, um mini-frigorífico e um computador, dispondo

de arrumação para os utensílios (gavetas e armários). Devido à existência de um

pequeno monta-cargas alimentar, que liga verticalmente os dois laboratórios, existe

apenas uma cave de dia e uma câmara frigorífica. Embora os laboratórios não

possam ser acedidos pelo público, estes são visualmente acessíveis através do

vidro que limita este espaço.

Existe ainda uma ligação a uma sala de brainstorming, onde os investigadores

poderão trocar ideias sobre o seu trabalho, ou mesmo provar os resultados do seu

trabalho. Esta área é comum à administração, colmatando a necessidade de uma

sala de reuniões.

A área de administração é constituída por uma pequena copa, a área de trabalho

administrativo, um arquivo, uma sala de servidores e a sala da direcção.

A Cooking Factory pretende ser, acima de tudo, um centro de investigação de

excelência para o desenvolvimento da cozinha contemporânea e, dessa forma, a

biblioteca poderá ser acedida por todos os que estejam interessados nesse campo,

no entanto, o acesso será controlado à entrada. A biblioteca terá, por isso, um

caráter semi-público e desenvolvendo-se em quatro espaços: a receção e pesquisa,

a área de periódicos, a área de consulta e estudo e a área multimédia.
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No piso 3 (ver figura 21), um dos pisos mais públicos do edifício, encontra-se a área

de aprendizagem. É neste piso que se localizam a sala de workshops, sala

polivalente e o atelier infantil. Existe ainda um bengaleiro e um acesso a instalações

sanitárias públicas e, apesar de ser maioritariamente público, possui uma grande

componente de área de serviços privada (ver figura 18 e painel 8 do anexo).

Pretende-se que o atelier de expressão culinária seja um espaço de baby-sitting,

para as crianças cujos pais vão estar algum tempo na Cooking Factory, seja nos

workshops, em conferências ou mesmo a desfrutar de uma refeição no restaurante.

Este espaço funciona como uma área de recreio para crianças com mais de 3 anos

de idade, o que dispensa a existência de um berçário.

A sala de workshops funciona como área de aprendizagem das técnicas que se

desenvolverão no centro de investigação. Um professor ensinará uma turma de 10

pessoas (20, se formarem pares) através da execução, sendo, dessa forma, uma

aprendizagem com as “mãos na massa”. Para isso, cada aluno terá acesso a uma

bancada, um fogão de indução com duas fontes de calor e um lava-louças. Ao

professor caberá uma bancada maior, um fogão de indução com quatro bicos e

também um lava-louças. A sala de workshops deverá ter um sistema de televisão

a.

Figura 20. Plantas dos pisos 1 e 2
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interno que filme e revele a imagem num ecrã, em simultâneo, para que todos os

alunos consigam ver o que o professor está a fazer. Esta sala possuirá uma grande

capacidade de arrumação, através do recurso a armários, por forma a se poderem

guardar todos os utensílios necessários às aulas (além de panelas, recipientes de

nitrogénio, cubas a vapor e banho-maria, máquinas de algodão doce).

A sala polivalente será uma área onde poderão existir múltiplas atividades,

pretendendo-se, todavia, que seja uma sala vocacionada para o conceito de Show-

-Cooking, em que um chef é convidado a cozinhar perante uma audiência.

Libertando a divisão do conceito tradicional de sala de conferências, consegue-se

uma planta mais livre em termos de organização do mobiliário, pelo que, além de se

poderem fazer conferências, também se poderão servir refeições. Para isso, existirá

num dos topos uma bancada com um fogão de quatro bicos, um forno, um

microondas e um lava-louças. Esta sala deverá também possuir um sistema

televisivo integrado.

As salas polivalente e de workshops possuem a particularidade de estarem

divididas por painéis deslizantes que podem tanto transformar as salas numa só,

como torná-las em 3 divisões diferentes.

Atrás desta área pública existe uma área privada, de apoio técnico, constituída por

uma sala de preparação e limpeza, uma cave de dia e uma câmara frigorífica, todas

acedidas pelos acessos privados. A sala de preparação deverá ser equipada com

armários para tachos, frigideiras e outros utensílios, bancadas de preparação dos

alimentos, um lava-louças e uma máquina de lavar louça e panelas. A cave de dia

será um espaço de despensa de alimentos. A sala de preparação que serve

principalmente a sala polivalente, funcionará também como espaço de arrumação

de mobiliário que não esteja em uso: cadeiras, mesas.

O piso 4 (ver figura 21) é onde se encontram o bar e o restaurante que compõem a

área de desfrutar. Pretendeu-se que o restaurante tivesse um caráter mais informal,

misturando as áreas de bar e restaurante e criando espaços de refeição no exterior.

Pretendeu-se que o restaurante se localizasse no topo do edifício, de forma a se

poder aproveitar ao máximo as vistas para o Rio Tejo, a Ponte 25 de Abril e a

margem Sul.
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A área de serviços do restaurante possui uma complexidade inerente aos

bastidores de uma sala de refeições, e aquilo que se passa atrás das portas de

serviço deve manter-se um mistério, para que a refeição seja aproveitada apenas

como produto final daquilo que se pode ver no resto do edifício.

Os bastidores começam pela receção e verificação de alimentos, uma área com

uma bancada, próxima dos acessos verticais privados. Desta divisão, os alimentos

passarão para a cave de dia (uma área de despensa menor que o armazém) ou

para a câmara frigorífica, consoante a necessidade. Um corredor liga estas duas

divisões à área de preparação dos alimentos, uma divisão com bancadas e

lavatórios (em inox) onde se preparam os alimentos (descascar batatas, preparar o

peixe, cortar a carne, entre outros). Da preparação, os alimentos irão para a

cozinha, onde se preparam as refeições que, antes de serem servidas na sala de

refeições, são empratadas e colocadas na área de serviço a fim de serem

recolhidas pelos empregados de mesa. A área de serviço funcionará como zona de

verificação (dos pratos) e de arrumação de talheres, pratos, toalhas e copos. A

eliminação de resíduos será feita através da conduta de resíduos, existindo a

atenção para a separação residual, a fim de se minimizarem os desperdícios

energéticos. Propõe-se, por isso, a existência de um compostor biológico e de um

oleão, de modo a se poderem transformar os desperdícios biológicos em energia –

no primeiro caso, para a agricultura e, no segundo, para biodiesel.

Figura 21. Plantas dos pisos 3 e 4
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O último piso (ver figura 22) é aproveitado para o cultivo de alimentos em canteiros,

que se propõe que sejam posteriormente utilizados na confeção dos pratos. Na

cobertura as águas pluviais são encaminhadas para o reservatório que se encontra

na cave.

Através do corte (apresentado na figura 23) pode-se verificar que o edifício possui

diferentes pés direitos consoante o caráter do piso: os pisos mais públicos, como o

da entrada e o piso de aprendizagem têm pés direitos de 4 metros desimpedidos;

os outros pisos, têm pés direitos desimpedidos de 3 metros.

Figura 22. Plantas do piso 5 e de cobertura

Figura 23. Corte do edifício
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Pretendeu-se que o edifício tivesse uma relação peculiar com a luz, filtrando a luz

solar para o interior durante o dia, e a luz artificial para o exterior durante a noite,

criando um impacto no contexto urbano em que se insere. Assim, desenvolveram-

-se painéis de fachada metálicos com base numa imagem do fotógrafo William

Legoullon (ver figura 24). A imagem escolhida foi uma imagem microscópica de um

café gelado. O interesse nesta fotografia em particular partiu da verdade que a

imagem transmite: à sua escala real, o café gelado é reconhecível; à escala

microscópica, deixa de o ser, mas não deixa de ser café gelado. Assim, decidiu-se

transformar a fotografia numa abstracção que provocasse uma regra no alçado. A

imagem foi, portanto, pixelizada, e desses pixéis surgiu a norma de perfuração dos

painéis de alçado, que provocam efeitos de luz inesperados quer no interior, quer

no exterior do edifício.

Esses painéis de alçado constituem uma pele que cobre todo o edifício, sendo

apenas perfurada por grandes vãos quando o programa o requer. Por exemplo, na

biblioteca é necessária muita luz natural para iluminar o espaço, mas a luz precisa

de ser difusa. Assim, existem vãos com as chapas metálicas à frente que filtram a

luz para as áreas de leitura e um grande vão que perfura a pele onde a luz direta

não atrapalha. Por outro lado, em áreas mais privadas do edíficio, como os

balneários e instalações sanitárias, os vãos não perfuram a pele, mantendo a

privacidade dos espaços.

Figura 24. Diagrama da criação da norma para a perfuração de alçados

1. William Legoullon, Fingerprints of drinkable culture, Iced Coffee, s.d.; 2. Pixelização da imagem 1; 3. Representação dos painéis 

metálicos perfurados com a matriz da imagem pixelizada
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Por fim, é possível observar diferentes argumentações visuais do edifício, nas

figuras 25, 26, 27 e 28.

Figura 25. Representação da Cooking Factory desde a nova avenida

Figura 26. Representação da praça conformada pela Cooking Factory, o Mercado ou Incubadora de Empresas e o novo 

parque urbano
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Figura 27. Representação da zona de receção da Cooking Factory

Figura 28. Representação da Sala Polivalente da Cooking Factory
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Síntese

A presente dissertação pretendeu colmatar uma ausência na literatura referente à

gastronomia enquanto instrumento de uma cidade criativa. O trabalho prático que a

acompanha, o projeto de uma Cooking Factory, surgiu após compreensão da

lacuna existente de um local para produção, investigação e difusão gastronómica

de vanguarda na cidade de Lisboa.

A tendência de reinventar a tradição gastronómica através de novas técnicas

culinárias está presente em alguns restaurantes de Lisboa. Como exemplo temos o

“Cantinho do Avillez” ou o “100 Maneiras”, ambos localizados no Chiado.

Em termos de investigação culinária, existe também uma empresa (o Cooking.Lab)

dedicada à inovação e desenvolvimento de técnicas culinárias. Além da

investigação, também promovem workshops em Lisboa e no Porto.

O objetivo do trabalho prático foi criar um edifício que tenta unir estas valências à

da difusão de conhecimentos ao público geral. Surgiu assim o conceito da Cooking

Factory.

O projeto desenvolve-se em cinco pisos e possui programas relacionados com a

investigação (Laboratórios e Biblioteca), produção (Restaurante, Bar, Café) e

difusão (show-cooking, workshops, loja gourmet).
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Conclusão

Pretendeu-se, ao longo desta dissertação, perceber se a gastronomia tem potencial

para fazer parte de uma estratégia de Cidade Criativa. Após uma pesquisa extensa

sobre este tema, conclui-se que não existe literatura que tente mostrar que a

gastronomia é uma ferramenta possível para uma Cidade Criativa. Esta dissertação

pretende colmatar essa inexistência, contribuindo para este campo académico.

Como demonstrado na primeira parte da dissertação, uma cidade é considerada

criativa quando assume como seu recurso principal a identidade local, gerindo-a de

modo criativo. Desse modo, conseguirá atrair uma população que se identifique

com a sua especificidade.

Ao mesmo tempo, a cidade deve atrair membros de uma classe social específica,

de modo a estimular a economia local: a Classe Criativa. Esta classe tem um

carácter tanto económico como social e os seus membros nucleares necessitam de

utilizar a criatividade diariamente no seu trabalho. São membros desta classe

profissionais como designers, arquitectos, cientistas ou chefs. Os membros desta

classe normalmente trabalham nas Indústrias Criativas, o motor da Economia

Criativa.

O interesse pela criatividade humana tem sido cada vez maior, penetrando na

esfera das capacidades humanas apenas no século XX. Até aí, apenas os artistas

eram considerados criativos. Com a relação que se faz hoje em dia ao conceito de

criatividade, virtualmente qualquer pessoa pode ser considerada criativa.

A aplicação da criatividade na culinária começou nos anos de 1960 em França, com

o início da Nouvelle Cuisine. Foi nessa altura que se começou a alterar receitas e a

introduzir cunhos pessoais. Os irmãos Troisgros tornaram o serviço e o

empratamento individual numa questão fundamental para os restaurantes de topo.

Alunos.
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Foi nesta base criativa que Ferran Adrià, na década de 1990, começou a se

diferenciar de outros chefs, ao aplicar na sua cozinha técnicas vanguardistas,

frequentemente associadas à ciência. O seu objetivo era criar diferentes emoções

nos clientes, através da experiência sequencial e sensorial de diversos pratos.

Esta aplicação da criatividade a uma gastronomia tradicional local faz com que a

cozinha de vanguarda seja hoje entendida como uma cozinha criativa e emocional,

pois estabelece uma ligação ao passado ao mesmo tempo que inova na

apresentação. Desse modo, restaurantes como o de Adrià, o elBulli, transformaram-

-se em destinos turísticos de grande procura, aumentando a dimensão territorial do

turismo gastronómico, anteriormente vocacionado apenas para a França, o berço

da Nouvelle Cuisine.

Com o interesse de estimular a economia de uma cidade ou região, várias

estratégias de gestão territorial foram organizadas em torno da gastronomia.

Regiões rurais como Champagne, Valle del Chianti ou Sele Plain foram

economicamente estimuladas depois de desenvolverem uma identidade local ligada

à gastronomia. Isso ajudou a concretizar o turismo gastronómico na região,

tornando-as em destinos de eleição para gourmands do mundo inteiro.

A nível urbano, também as cidades têm compreendido que a gastronomia pode ser

um instrumento regenerador da economia. Casos recentes, como o da renovação

do Martim Moniz, incentivam a regeneração de bairros degradados através da

abertura de cafés, restaurantes e lojas gourmet.

Numa análise feita ao turismo em Lisboa, ficou claro que o potencial diferenciador

da gastronomia portuguesa é bastante grande. Nesse sentido, fica a pergunta:

porque não existe uma estratégia (local, regional ou mesmo nacional) estruturada

de incentivo à utilização da gastronomia como um instrumento identitário?

Conclusão
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A gastronomia, por ser património cultural, tem então todas as características para

ser uma ferramenta da cidade criativa: permite estabelecer uma identidade cultural

forte, potencia o orgulho cívico, é veículo de transmissão de tradições.

No contexto das Cidades Criativas, a fusão de uma tradição gastronómica local

com novas técnicas de cozinha (um instrumento global), conseguir-se-ia criar um

produto distinto, com um forte poder de atração de um público global e cosmopolita,

que busca conhecer tradições locais. Assim, propõe-se o projeto de um edifício em

Lisboa que introduz a investigação, produção e difusão deste produto. Esse projeto,

o de uma Cooking Factory, ou um Centro de Investigação para a Cozinha de

Vanguarda, está concretizado no projeto que acompanha a presente dissertação,

apresentado no anexo e no parte 3 do presente trabalho.

Com este trabalho pretendeu-se demonstrar que ao se investir na identidade

cultural local se consegue ter um retorno positivo a médio e longo prazo que irá

além dos estímulos à economia local: se misturarmos deliberadamente a cultura

local com técnicas contemporâneas ou de vanguarda, conseguimos um produto

atraente para uma classe criativa, global e cosmopolita e conseguimos melhorar a

qualidade de vida de um determinado lugar. E é aí que reside a pertinência deste

trabalho.

Conclusão
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ANEXO

Painéis de Apresentação

01. Área de Intervenção

02. Área de Intervenção

03. Conceitos / Programa

04. Planta de Implantação

05. Mercado / Incubadora de Empresas

06. Plantas

07. Plantas

08. Plantas

09. Plantas

10. Corte AA

11. Corte BB

12. Corte CC

13. Alçado Nordeste

14. Alçado Sudeste

15. Alçados Sudoeste

16. Alçado Noroeste

17. Pormenores Construtivos

18. Argumentações Visuais

19. Argumentações Visuais

20. Argumentações Visuais

21. Argumentações Visuais
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01 Caleira de zinco
02 Betão armado
03 Chapa de alumínio perfurada, lacada a branco, esp. 5mm
04 Chapa de alumínio, lacada a branco, esp. 5mm
05 Perfil metálico, 200x100mm
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07 Betonilha armada
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10 Tela impermeabilizante
11 Isolamento térmico, esp. 50mm
12 Camada de forma
13 Pavimentos em lajetas de betão pré-moldado, esp. 30mm
14 Estore Blackout com motor mecânico
15 Perfis metálicos galvanizados
16 Gesso cartonado, esp. 20mm
17 Vidro duplo com caixilharia de alumínio lacada, preta
18 Rodapé de madeira lacado branco
19 Pavimento autonivelante epoxy, esp. 35mm
20 Filme de polietileno
21 Isolamento térmico, esp. 40mm
22 Corrimão de madeira lacado, branco
23 Perfil metálico, 80x80mm
24 Lâmpada LED embutida
25 Pasta de agarra
26 Pavimento em travertino, esp. 30mm
27 Betonilha de assentamento
28 Enrocamento
29 Terreno natural
30 Grelha metálica
31 Pedra de soleira de travertino
32 Tapête
33 Reboco
34 Manta drenante
35 Barreira geotêxtil
36 Caixa de brita
37 Dreno
38 Sapata
39 Betão de limpeza, 50mm
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