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Notas da autora
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A presente dissertação segue as normas anteriores ao acordo ortográfico de 1990.

As palavras em itálico, quando não referentes a títulos, são usadas para enfatizar a 

essência do conceito ou porque se trata de uma apropriação de línguas estrangeiras.

As palavras entre aspas e sem referência bibliográfica dizem respeito a expressões 

usadas anteriormente no texto ou expressões usadas em sentido figurado.

Ao longo da dissertação opta-se por escrever as palavras arquitecto(s) e arquitectura 

com letra minúscula. Sempre que a pr imeira for escr i ta na forma 

“Arquitecto” (singular, masculino e com letra maiúscula), quer-se salientar o leque de 

simbologias associadas à maneira tradicional de falar da disciplina - a partir do ponto 

de vista do homem vencedor.



Resumo

vi

A participação tem sido um termo usado transversalmente nas mais diversas 

disciplinas e com os mais distintos significados. A presente dissertação pretende 

fazer uma abordagem a este conceito no campo específico da arquitectura, onde 

permanece incerto o seu posicionamento: da romantização das práticas e 

perpetuação da precariedade ao sentido oposto, de rejeição do envolvimento social 

do arquitecto e persistência na sua aura profissional.

A investigação pretende definir os significados dos conceitos de arquitectura, 

participação e capitalismo, analisando as distintas relações que estes tiveram ao 

longo da história e as diferentes leituras que alguns arquitectos fizeram desta 

triangulação.

O documento divide-se em três momentos: 

- problematização dos conceitos a partir  de autores da filosofia 

contemporânea e crítica de arte;

- a ancoragem desses mesmos conceitos na história da arquitectura, 

destacando o papel de Lina Bo Bardi e Giancarlo de Calo);

- a análise de um dos casos paradigmáticos da contemporaneidade, o 

do tank Elemental.

Entendendo que o ímpeto para um certo activismo social na arquitectura emerge a 

cada crise, parece-nos que os processos participativos são, nestes momentos, 

bengalas na (re)construção de discurso, numa disciplina que se vê desordenada 

pelas forças do capitalismo tardio. 

Palavras chave
arquitectura, participação, política, capitalismo, metodologia projectual




Abstract

vii

Participation is a concept used across the most diverse disciplines, with the most 

diverse meanings. The present investigation tries to approach that concept from the 

architectural field, where its meaning remains uncertain: flowing from romanticized 

practices and perpetuated scarcity and, in opposite way, rejection of social 

engagement by the architect, with persistence in his professional aura. 

The investigation attempts to establish meanings for the concepts of architecture, 

participation and capitalism, studying the many relations that this triad had through 

history, with numerous approaches by multiple architects. 

For this reason, the work is set in three steps:

- problematizing the main concepts, according to contemporary philosophy 

and art theory;

- anchoring the concepts in architectural history, emphasising the role of Lina 

Bo Bardi and Giancarlo de Carlo;

- analyses of one contemporary paradigmatic case, the do tank Elemental.

Realizing that a certain social activist impetus in architecture emerges from each 

crisis, it appears to be as if participative processes were, in these occasions, like 

crutches for the (re)construction of discourse, in a field of knowledge that finds itself 

shattered by the forces of late capitalism.  

Key-words
architecture, participation, politic, capitalism, design methodology
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Introdução

Motivação

Esta dissertação marca o fim de uma primeira etapa de estudos em arquitectura, partilhada entre o 

IST (Lisboa) e a PUC (Santiago do Chile) e afirma-se como primeiro passo numa investigação que se 

almeja continuar, a respeito das relações entre os momentos de crise político-social e as mudanças 

nos cânones disciplinares; assinala-se um particular interesse em compreender como se movem os 

arquitectos e como projectam as suas arquitecturas por entre os espaços permitidos, ou deixados 

livres, pelo capitalismo.

A minha experiência de um ano no Chile permitiu-me tomar consciência do privilégio de ser europeia 

e quebrar o meu modo ocidental, moderno e clássico de enfrentar o mundo. Por outro lado, estudar 

na Pontifícia Universidad Católica de Chile, uma escola excepcional no contexto do ensino chileno, 

providenciou-me ferramentas que me ajudaram a completar a minha formação intelectual e humana; 

com os professores chilenos tive a oportunidade de alagar o conhecimento sobre as relações entre 

arquitectura, neoliberalismo e política e, acima de tudo, aprender a olhar para a arquitectura como um 

dispositivo que organiza os corpos na cidade. Esse ano de intensa aprendizagem mudou a maneira 

de pensar e actuar, integrando as questões raciais, ecológicas e de género, levando a minha 

investigação para um lugar mais pessoal e crítico.

Dentro do vasto campo de respostas possíveis às inquietudes dos últimos anos de formação, elegi 

começar por estudar a participação. Apesar de, na última década, serem crescentes os debates 

sobre o tema, continua incerto o seu papel na conformação da arquitectura como campo de 

conhecimento. Reconhecendo a tendência, comprovada historicamente e a partir do cruzamento com 

a arte, para este tipo de práticas terminar numa acção paternalista ou de segurança das próprias 
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Acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de 

 saber lo que digo, cedo a la trampa fácil de la geometría com que pretende  

ordenarse nuestra vida de occidentales: eje, centro, razón de ser. 
Júlio Cortázar (1984, p.138) 



autoridades, a participação aparece como tema central para discutir as relações entre arquitectura e 

capitalismo. 

Walter Benjamin (1936, p.93) escrevia que 

O fascismo vê a sua salvação no facto de permitir às massas que se exprimam mas, de modo 
nenhum, que exerçam os seus direitos. As massas têm direito a exigir uma alteração das relações de 

propriedade; o fascismo pretende dar-lhes expressão, conservando essas relações. 

Destas palavras, retiramos a capacidade comum ao capitalismo em encontrar sempre novos 

esquemas de paralise e desgaste de programas que aspirem à emancipação (onde inserimos as 

prática participativas), estagnando a fluidez e espontaneidade intrínsecas aos modelos 

transformadores. Escolher o contemporâneo como tempo de onde e sobre o qual se investiga é uma 

afirmação de que o tema da participação deve ser estudado em movimento constante, parte do 

processo sem fim que é a cultura, de onde o novo emerge incessantemente. É na procura que 

encontramos o conforto, no encontro com novos pontos de vista, novas visões e outras 

singularidades, a cada leitura.

Podemos assim resumir que a motivação para a presente dissertação de mestrado, enquanto 

pensamento escrito, é a de que, citando Deleuze (2005, pp.71-72): 

Pensar também é poder, quer dizer, uma disposição de relações de forças, com a condição de 

compreender que as relações de forças não se reduzem à violência, mas são acções sobre acções, 
isto é, actos como “incitar, induzir, desviar, tornar fácil ou difícil, alargar ou limitar, tornar mais ou 

menos provável…”. O pensamento como estratégia (…) a descoberta do pensamento como “processo 
de subjectivação”.

Toda a discussão conformada sobre as relações entre arquitectura, participação e capitalismo ganha 

renovado sentido face aos últimos acontecimentos políticos no Chile: milhares de pessoas tomam  as 1

ruas e as praças de todo o país, exigindo o fim das extremas desigualdades provocadas pelo 

neoliberalismo e perpetuadas desde a ditadura de Pinochet.

Objectivo

O intento da presente dissertação será o de compreender o real contributo da participação para a 

conformação de uma prática arquitectónica política e transformadora, no âmbito do capitalismo. 

Estudam-se os conceitos de participação, poder e política, para entender as implicações dos 

processos participativos nas definições de arquitectura, pensando até que ponto será a participação, 

enquanto método, favorável à renovação da disciplina.

 A toma é um conceito usado no Chile para designar ocupações e encerramento de edifícios e espaços públicos por 1

populares, como gesto político.
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Para tal, faz-se um recuo ao pós segunda guerra mundial e interpreta-se a evolução histórica das 

práticas participativas, estudando casos que abordam diferentes processos e metodologias, em 

múltiplos contextos.

Por último, traz-se a questão da participação ao presente, com o caso de estudo do do tank 

Elemental, um dos mais mediáticos da actualidade. Procura-se entender como se articulam, neste 

caso, os conceitos anteriormente estudados, e qual o contributo do discurso de Alejandro Aravena 

para uma prática renovada na forma de um discurso aparentemente benéfico.

Metodologia

Para alcançar os objectivos propostos, iniciou-se a investigação por uma extensa leitura de autores 

de referência da filosofia contemporânea e crítica de arte, numa tentativa de compreender o que 

significa participar, em tempos em que a velocidade da informação e variedade de media e 

plataformas digitais alteram radicalmente a nossa relação com o real, tornando mais imediata a 

sensação de liberdade de escolha - com implicações na arte e na arquitectura. 

A partir de autores como Walter Benjamin, Jacques Rancière, Michel Foucault, Gilles Deleuze ou 

Claire Bishop, estudaram-se mecanismos de poder e política transversais à arte e arquitectura que 

estão envolvidas no acto de participar e como se podem interpretar, a esta luz, as mudanças sociais 

globais que despertam o activismo social em arquitectura. 

O segundo momento da investigação centrou-se em casos e autores significativos da história da 

arquitectura, no que diz respeito ao questionar e repensar o papel do arquitecto, em tempos de crise. 

Por motivos de síntese fez-se esta pesquisa numa janela temporal que tem início nos anos 50, com a 

crise do Movimento Moderno e termina no final dos anos 70, antes do auge do pós-modernismo, a 

partir de autores como Manfredo Tafuri, Kenneth Frampton, Bruno Zevi ou Josep Maria Montaner, por 

nomear alguns. 

A investigação culmina com a apresentação de um caso contemporâneo, incontornável quando se 

fala de arquitectura participada: a Elemental e o seu fundador Alejandro Aravena. Neste ponto, e uma 

vez que a toda a investigação é imbuída na História e Teoria da Arquitectura, mais do que a avaliação 

de resultados formais, estudam-se as intenções, pressupostos e estratégias por detrás de cada 

acção e discurso produzido, fazendo-se um percurso desde o contexto sócio-político chileno até ao 

papel de Alejandro Aravena na Bienal de Arquitectura de Veneza. 

A investigação para este trabalho fez-se, numa vertente teórica, com base na leitura de textos, 

ensaios e monografias - dentro e fora do campo da arquitectura, percorrendo múltiplas 

temporalidades e geografias; como complemento à investigação teórica, influem a participação em 

conferências e aulas abertas (das quais destaco The right (left) to housing? (Alejandro Aravena, 

Porto, Maio 2019), Diálogo permanente con la arquitectura - Manfredo Tafuri (aula aberta de Pedro 

Correa, Santiago, Abril 2018), Diálogo permanente con la arquitectura - Bernard Rudofsky (aula 

aberta de Francisco Díaz, Santiago, Abril 2018)), a frequência do Curso livre de Filosofia 
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Contemporânea, do professor Nuno Nabais e o trabalho de um ano como mediadora cultural no 

MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, onde pude aprender e desenvolver mecanismos de 

aproximação da arte e da arquitectura ao público e onde recebi influência dos posicionamentos 

críticos de distintos curadores e artistas.

Estrutura 

A dissertação é delineada a partir do principio de que a arquitectura não é uma prática autónoma e 

isolada. Assim, o trabalho feito implica constantes cruzamentos com referências e influências de 

outros campos de conhecimento, em particular da crítica de arte, da filosofia e da política, que muito 

têm contribuído para os debates sobre a participação, permitindo olhar para a arquitectura como 

parte integrante de um espectro maior que é a cultura. 

Tais pressupostos organizam-se numa estrutura tripartida que parte de uma distância (temporal e 

disciplinar) da arquitectura para se acercar a um caso de estudo do presente: Elemental/Aravena. 

O capítulo primeiro expõe o estudo feito sobre os conceitos de participação, política e poder, 

dirigindo-se de seguida para o estudo dos problemas contemporâneos que afectam a arquitectura e 

os processos participativos.

Prossegue-se para o segundo capítulo, onde se enquadra o tema na história da arquitectura, a partir 

dos anos 50. Estuda-se exemplos concretos, que auxiliam a compreensão do impacto das crises 

globais em crises internas, levando os arquitectos a confrontar-se com uma certa incapacidade da 

profissão, procurando novas respostas. Como momentos chave, destaca-se o posicionamento do 

Team X e de Cedric Price, aprofundando os casos de Lina Bo Bardi e Giancarlo de Carlo, pelas suas 

visões complexas, renovadas e expandidas do que é participar e de que como se pode repensar o 

projecto de arquitectura como processo político.

No capítulo terceiro, de análise do caso estudo, articula-se os conhecimentos adquiridos na 

investigação teórica e histórica dos capítulos precedentes, com fim a compreender que relações 

existem neste caso concreto entre arquitectura, política e capitalismo. Investiga-se de que modo 

contribuem Alejandro Aravena e a Elemental, para uma prática efectivamente renovada da 

arquitectura contemporânea.  
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Estado da Arte

A postura tomada para iniciar esta investigação é a de que a arquitectura - entendida como “critical 

spatial practice” (Rendell, 2003) - tem potencial político na cidade, por funcionar como “a disciplina 

que organiza a disposição dos corpos nos espaços” (Lambert, 2013c, p.27). Seguros de que o 

caminho nunca é linear e inocente, o que acontece quando as comunidades são chamadas a 

participar? Serão os processos participativos a melhor maneira de actuar politicamente em 

arquitectura? Quem sai a ganhar desse encontro arquitecto/comunidade?

O conceito de participação não parece esgotar-se num processo em que o arquitecto questiona a 

comunidade sobre os seus desejos ou oferece um leque de opções por si previamente estudadas, 

mas sim ser parte de uma questão profundamente política, que toma distintos formatos. 

A ideia dos sistemas participativos tem sido amplamente difundida mas, acredita-se, vagamente 

discutida. Faltam ainda reflexões profundas e cruzamentos com outras disciplinas, que permitam 

olhar para as forças e debilidades dos processos participativos, uma vezes romantizados e avaliados 

superficialmente e outras olhados com desconsideração, como se não fossem arquitectura.

Como defende Zaera-Polo (2016), a última década tem sido marcada pela crítica ao star system e 

por um desejo de retomar o compromisso social e político da disciplina, com a arquitectura 

contemporânea a ser marcada pela emergência de práticas socialmente responsáveis e 

politicamente correctas, numa ascensão do activismo e das práticas participativas. O produto da 

arquitectura como edifício passível de ser comercializado e gerador de valor para o mercado tem sido 

posto em causa por algumas destas práticas emergentes, que tentam ultrapassar as metodologias 

“tradicionais” do projecto de arquitectura, aspirando pressionar e reverter a ideia de produção e 

consumo de arquitectura no capitalismo.

Com a crise de 2008, passou-se a olhar com desconfiança para a arquitectura e generalizou-se a 

ideia de que esta é uma disciplina inútil ou, pelo menos, dispensável em tempos difíceis, como bem 

reflecte o editorial do nº247 do Jornal Arquitectos, de 2013: 

A arquitectura está refém da sua suposta inutilidade. À falta de investimento na construção, as 
competências próprias da disciplina são tidas como dispensáveis. A urgência do quotidiano mobiliza 

recursos noutras direcções, e os arquitectos são instados a mudar de profissão ou a emigrar. Esta 
lógica é equívoca: a arquitectura não é apenas um saber instrumental à mercê das flutuações do 

mercado; a arquitectura é uma forma de conhecimento útil nas mais variadas circunstâncias. Só que a 
falta de encomenda, depois de anos de excesso da mesma, deixa a profissão num impasse que a 

fragiliza. Será que os arquitectos só servem para desenhar edifícios ou para coordenar planos de 
urbanização?

A partir deste contexto, é fácil compreender como a viragem para uma prática arquitectónica social e 

politicamente comprometida parece ajudar a restabelecer a utilidade da arquitectura, como projecto 

feito com e para as pessoas que a habitam. 
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As práticas participativas vêem assim a sua emergência, parecendo o caminho rápido para a 

salvação da disciplina. Esta preocupação reflecte-se nas múltiplas publicações, bienais e 

conferências à volta do tema (principalmente a partir de 2008), como se as novas gerações se 

sentissem forçadas a fazer uma arquitectura afastada de pressupostos formais ou estéticos (Aureli, 

2015, s.p.) e concentrada em resolver urgências, contrariando as práticas propostas na viragem do 

milénio.

Destaca-se, neste âmbito, a exposição Small Scale, Big Change (MoMA, 2010), que parece seguir as 

pegadas da Architecture without architects de Rudofksy ; a 13ª Bienal de Arquitectura de Veneza, 2

Common Ground (2012); a Trienal de Arquitectura de Lisboa, Close, Closer (2013) e a 15ª Bienal de 

Arquitectura de Veneza, Reporting from the front, dirigida por Alejandro Aravena e estudada neste 

documento.

Mas, num tempo tão atribulado e complexo, o que pode, realmente, a participação fazer pela 

renovação da arquitectura? De que forma o sistema capitalista e de estrelato impede ou coaduna 

com os métodos participativos? Deve-se, então, desacelerar o ritmo da produção e divulgação destas 

práticas e olhar para as suas origens, bem como para os cruzamentos com a arte, filosofia e história, 

com fim a compreender para onde se caminha e que implicações têm estes projectos na disciplina.

Sendo a participação um tema particularmente na moda hoje, não poderia ser entendida sem a 

leitura de múltiplos autores contemporâneos que contribuem para o seu estudo - a reter, Jacques 

Rancière e Claire Bishop, na relação entre participação e arte e Pier Vittorio Aureli, Léopold Lambert, 

Markus Miessen e Jeremy Till, no estudo das práticas participativas em arquitectura contemporânea.

Todas as referências a estes autores e respectivas obras ficam explicitadas na bibliografia e é a partir 

delas que se compreende que, como tantos outros na história, os sistemas participativos em 

arquitectura são ciclicamente redescobertos e valorizados, entendidos como mecanismos eficazes 

para garantir visibilidade e aceitação social (Mendes, 2014, s.p.) após momentos de crise. 

A partir da década de 1950, seguindo a profunda agitação ideológica que se fazia sentir noutras 

áreas, a arquitectura necessitou de se reinventar. A partir dos anos 1960 proliferam as alternativas ao 

Movimento Moderno e emerge uma agenda social e politicamente exigente, defensora da liberdade 

individual do utilizador e da importância do seu carácter complexo e conscientemente ambíguo. 

Neste contexto, a participação em arquitectura apresenta-se como prática alternativa e caminho a 

seguir.

Se ao longo dos anos 1960 é claro o deslumbramento pelos ensinamentos provenientes das ciências 

sociais, que permitiram formular novos e complexos objectivos sociais para a arquitectura, hoje os 

mesmos são tidos como irrealistas: uma intervenção arquitectónica ou urbanística por si só é incapaz 

de dissolver problemas sociais. Ainda assim, há hoje uma esperança renovada na arquitectura como 

gesto político. 

 Para um estudo mais aprofundado a respeito da mediatização da arquitectura dos slums ver: Lambert (2012).2
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Para a sedimentação da ideia de que a arquitectura ainda tem algo a fazer no resgate da dignidade 

dos modos de vida, contribuiu a mediatização do arquitecto chileno Alejandro Aravena. Curador-chefe 

da Bienal de 2016 e vencedor do Prémio Pritzker no mesmo ano, Aravena personifica duas maneiras 

(aparentemente) distintas de fazer arquitectura, ambas aplaudidas à escala global - a arquitectura 

icónica dos edifícios para a PUC e as “meias-casas”, para a população mais carenciada. Num 

estranho equilíbrio entre “high-profile projects and low-income housing” (Levinson, 2004), entre a 

prática em nome próprio e no do tank Elemental, Aravena institui um novo estrelato. 
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01 O paradigma da participação 

01.1 O que é participar?

Em 2011, Luís Santiago Baptista apontava que “a questão da participação em arquitectura reentrou 

intensa e expansivamente no debate disciplinar. (…) Portanto parece apresentar-se como algo mais 

estrutural e consistente.” (Santiago Baptista, 2011b, p.6). O encontro com as declarações optimistas 

de Baptista, passada quase uma década, dá-nos o mote para voltar a questionar o termo 

participação. A assunção de que esta deixava de ser “meramente uma tendência trendy ou up to 

date” (Santiago Baptista, 2011b, p.6) parece-nos não ser tão consensual como o texto queria dar a 

entender: a “questão da participação” continua a “reentrar” no debate disciplinar, mas parece-nos 

estar longe de o integrar de forma “estrutural e consistente”. Urge continuar a escrever sobre o tema, 

para melhor compreender as barreiras que se impõem à aceitação da participação na disciplina, 

atirando-a para uma perpétua condição de “tendência”.

Quando a tecnologia era a chave para a promessa emancipatória  e a arquitectura se agarrava a ela 3

como tábua de salvação - Cedric Price (1966) teve a coragem de provocar o meio com a frase 

“Technology is the answer, but what was the question?” ; hoje, parece-nos que, após o choque da 4

crise 2008 em que a participação foi a resposta possível da arquitetura, importa parar para e pensar 

qual terá sido a pergunta.

Compreender o que espoleta a vontade de abrir as práticas artísticas e arquitectónicas à participação 

das comunidades implica, antes de mais, compreender o termo e as suas implicações; só assim 

poderemos questionar o que faz com que, nos momentos em que o estatuto do Arquitecto se 

fragiliza, o desejo  incluir a participação dos receptores aumente. Questionar-se sobre a relevância da 

 A partir dos anos 60, os avanços tecnológicos, no campo da cibernética e nos meios de comunicação, por exemplo, pareciam 3

deixar espaço para que o tempo despendido a trabalhar se reduzisse, libertando o Homem para o lazer e a cultura. 

 Título de uma conferência proferida pelo arquitecto. 4
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participação para a arquitectura contemporânea é investigar o sentido da palavra, bem como as 

implicações epistemológicas, éticas, estéticas e políticas do projecto participativo; olhando lenta e 

cuidadosamente para o que a palavra acarreta, questionando o porquê da obsolescência prematura 

do termo, que nos parece não encontrar terreno fértil na produção institucional do discurso 

arquitectónico . 5

Nas últimas décadas encontramos o termo participação nos mais distintos campos: as práticas 

artísticas contemporâneas têm reforçado a sua importância, desde as experimentações dos anos 

60/70 com happenings e performances, reforçando-a nos anos 90  ao abrir o atelier do artista ao 6

espaço público e à comunidade; as estruturas de poder municipais ou regionais usam processos 

participativos na tomada de decisões, com cada vez mais frequência; nas redes sociais e outras 

plataformas digitais, como a Netflix, é avidamente promovida a noção de liberdade de escolha. Pode 

bem ser que um dos problemas para a aceitação da palavra participação, em arquitectura, seja este 

overuse, que não deixa espaço para discussões mais profundas.

“participation,” “community,” and “sustainability” have become more or less meaningless. These words 
create a veneer of worthiness; but if you scratch the surface, critical interrogations of what is at stake 

are strikingly absent. (Miessen, 2011, pp. 29)

A decisão de usar o verbo participar ao longo de toda a dissertação resulta pois de uma reflexão e 

consciente e assumida, não o obliterado ou subterrando em eufemismos, numa operação semelhante 

à proposta por Jeremy Till (2005, p.xii), quando declara “we decided to keep the word but to question 

its meaning”.

A participação tem sido percebida como um conceito chave para a democratização e o equilíbrio das 

desigualdades na sociedade. Esta procura pela igualdade  encontra-se, mais vezes que menos, com 7

a participação como o mero acto de preencher os espaços deixados vazios pelo poder (Rancière, 

2007), num modelo protecionista , através da busca de consenso, na voz da maioria - na forma de 8

votações ou assembleias, por exemplo. Pode bem ser verdade que o grau de participação permitido 

nos nossos sistemas políticos (com paralelismo aos sistemas arquitectónicos) não seja mais que o 

mínimo necessário para manter a máquina a funcionar (Pateman, 1970). Os modelos convencionais 

de participação estão baseados na inclusão de quem anteriormente havia sido excluído e na 

assunção de que o consenso da maioria tem correspondência directa com uma sociedade igualitária 

- mas será sempre seguro que “majority equals smartness” (Miessen, 2010, p. 14)?

 Esta hipótese será desenvolvida adiante, no ponto 4 deste capítulo. 5

 Interessar-nos-à, em particular, a “estética relacional” (Bourriaud, 1990) na qual o significado da obra de arte é adquirido “on 6

the basis of “human interactions and its social context, rather than the assertion of an independent and private symbolic space.” 
Esta visão era menos centrada no objecto e mais na especificidade e performatividade dos eventos, que dependiam de uma 
interação e participação com/do público. (Miessen, 2017, p.81)

 O próprio conceito de igualdade deve ser lido cuidadosamente, por ser ambíguo e não imperativamente desejável. A 7

igualdade pode não ser mais do que aquilo que “gives a common meaning to the infinite variety of ‘selfish’ individual uses of a 
democratic form.” (Rancière, 2007, p. 60)

 “(…) offered as a solution to the problems of democracy, is not rather a solution to the problems of the critique of 8

democracy.” (Rancière, 2007, p. 50)
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Começam a traçar-se os preceitos pelos quais esta dissertação se guiará, no que toca ao conceito de 

participação: uma verdadeira participação poderá residir nas fricções com o sistema e não na 

amenização de conflitos. Participação e poder revelar-se-ão termos inseparáveis, assim como o 

binómio autoridade / subordinado. Qualquer assunção de que a participação é garantia de sucesso 

de uma intervenção é posta de parte nesta investigação, apartando-nos de leituras superficiais ou 

romantizadas do conceito, numa tentativa de dissipar os ecos de discursos que habitualmente 

associamos à arquitectura participativa (como os do arquitecto como do gooder) e pensar a 

participação como ferramenta de um processo mais extenso e não como ingrediente para o êxito.

Para tal, concentraremos de seguida a atenção em duas autoras que desenvolveram estudos críticos 

sobre o próprio conceito de participação e que viriam a inspirar o discurso vindouro de arquitectos e 

artistas: Carole Pateman (1940-) e Sherry R. Arnstein (1930-1998). 

Em 1970, Carole Pateman publicava Participation and Democratic Theory. Reconhecendo o boom na 

popularidade do termo “participação”, decide dedicar-lhe esta monografia, escrutinando o vínculo 

participação / democracia, através do estudo das relações de poder no contexto da produção 

industrial. Apesar da particularidade do objecto de estudo, a autora assume que a sua análise pode 

ser trasladada a outras esferas, para além de afirmar que “the notion of a participatory society 

requires that the scope of the term 'political' is extended to cover spheres outside national 

government” (Pateman, 1970, p. 106). Não será estranho, portanto, que o seu pensamento venha a 

ser lido a partir do campo da arquitectura. 

Na introdução, Pateman não esconde que há, no uso da participação, um “valuable role in 

maintaining the stability of the system as a whole” (1970, p.7) e salienta, a partir da teoria 

democrática de Rosseau, que existe uma estreita relação entre participação e controlo, onde o 

espaço da democracia é aquele onde um é “'forced to be free’ and he also defined freedom as 

'obedience to a law one prescribes to oneself’ (…) he is 'forcibly educated through participating in 

decision making” (1970, p. 25). 

No texto são sintetizados três tipos de participação no contexto industrial: começando pela “pseudo 

participação”, que tem lugar quando os superiores usam técnicas para persuadir os empregados a 

aceitar decisões que já estavam tomadas pelos primeiros; neste nível cria-se um sentimento de 

participação, a partir de uma aproximação ou abordagem específica do líder, mais como uma técnica 

de persuasão do que de decisão - se transportarmos esta definição para o campo disciplinar, 

podemos imaginar que a “pseudo participação” acontece quando os usuários são chamados, estando 

o processo de projeto concluindo, apenas para legitimar as propostas impostas pelos arquitetos. Para 

alcançar o grau seguinte, os trabalhadores deveriam possuir a informação necessária para basear a 

sua decisão, chegando à “participação parcial”, onde os trabalhadores continuam a ser vistos como 

desiguais, mantendo a posição de subordinados - parcial então porque, apesar do trabalhador poder 

influenciar, não tem igual poder na decisão final. Ascender à “participação plena” implicaria um 

10



processo em que cada membro individual de um corpo de tomada de decisões teria igual poder para 

determinar o resultado das mesmas. 

Pateman compreende, influenciada uma vez mais por Rosseau, que a dificuldade em alcançar o grau 

de “participação plena” reside na total transferência de poder para os subordinados, na forma de 

informação. Esta transferência pressupunha, para Pateman, um entendimento da participação como 

ferramenta educacional:

(…) there is an interrelationship between the authority structures of institutions and the psychological 
qualities and attitudes of individuals, and with the related argument that the major function of 

participation is an educative one. (1970, p.27)

Deste ponto de vista, continuam a pressupor-se graus de conhecimento (um “professor”, que detém o 

conhecimento, e um “aluno”, que é forçado a assimilar), levantando novas questões sobre as 

intenções de quem promove a participação - uma vez que este carácter educativo nos remete para 

um processo “through which the individual will eventually come to feel little or no conflict between the 

demands of the public and private spheres” (Till, 2005, p.21). Para Pateman, seria possível aceitar os 

sistemas de participação parcial, com a visão optimista de que estes permitiriam uma série de 

vantagens às empresas (facilitando o apaziguar de conflitos, por exemplo), alimentando uma eficácia 

política a ser transferida para outras esferas da vida pública: “[the ordinary man] would have multiple 

opportunities to become an educated, public citizen.” (1970, p.110)

Esta leitura permite-nos vislumbrar alguns pontos sensíveis dos sistemas participativos em 

arquitectura e das barreiras ao alcance da participação plena: informação, conhecimento e poder não 

são iguais entre arquitecto e utilizador; desta desigualdade pode emanar o desejo paternalista de 

educar (no sentido de eliminar fricções, subjugando os sujeitos à ordem dominante) ou uma falsa 

transferência de poder. Dificilmente, e não estamos se seguros se desejavelmente, chegarão os 

arquitectos a ter o papel de Maître ignorant . 9

O segundo texto para compreender a relação participação - poder - controlo é A Ladder of Citizen 

Participation, de Sherry R. Arnstein (1969, pp.216-224), onde são igualmente identificados três graus 

de participação, mas há um esmiuçar mais profundo das relações sociais implicadas. Arnstein adopta 

uma perspectiva mais humana , nomeando os sujeitos do seu estudo, deixando de os encarar como 10

objectos de estudo - como elementos numa cadeia de produção industrial . Este estudo aparece 11

ilustrado por um esquema da autora e, consciente dos perigos da simplificação que o tipo de 

grafismo implica, Arnstein assume essa debilidade:

 O conceito de Maître ignorant foi introduzido pelo filósofo Jaques Rancière, para descrever a partilha de conhecimento sem 9

hierarquia; num método em que as figuras de professor e aprendiz se dissolvem, através da presunção de igualdade, sendo 
que a aprendizagem se dá nos dois sentidos. 

 Arnstein trabalhava de perto com os cidadãos, através do U.S. Department of Housing, Education, and Welfare.10

 Neste ponto criticamos Pateman, por adoptar uma postura demasiado distante, que objectifica os trabalhadores das linhas 11

de produção industrial, como mais uma ferramenta no processo. 
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The ladder juxtaposes powerless citizens with the powerful in order to highlight the fundamental 
divisions between them. In actuality, neither the have-nots nor the powerholders are homogeneous 

blocs. Each group encompasses a host of divergent points of view, significant cleavages, competing 
vested interests, and splintered subgroups. The justification for using such simplistic abstractions is 

that in most cases the have-nots really do perceive the powerful as a monolithic “system,” and 
powerholders actually do view the have-nots as a sea of “those people,” with little comprehension of 

the dass and caste differences among them (Arnstein, 1969, p.217)

Facto é que a sua pesquisa tem sido, na maioria dos casos, diminuída à apresentação do diagrama 

(figura 01), reproduzido à parte do conteúdo teórico, retirando-lhe os pontos críticos que aqui se 

querem explanar. 

À semelhança do texto de Pateman, também Arnstein discute todas as pretensões de inocência na 

abertura, chamando a atenção para o perigo da participação aparecer como cornerstone dos 

sistemas democráticos e, por conseguinte, ser aplaudida por todos. É-nos apresentada, uma vez 

mais, a figura do subordinado. Mas, desta vez, os have-not  têm cara, ou melhor, cor: “blacks, 12

Mexican-Americans, Puerto Ricans, Indians, Eskimos, and whites” (Arnstein, 1969, p.216). Arnstein 

percebe que o problema chave da participação é que, quando esta é exigida pelos have-not, surgem 

problemas na máquina de consenso que é o poder, uma vez que 

(…) citizen participation is a categorical term for citizen power. (…) participation without redistribution 

of power is an empty and frustrating process for the powerless. It allows the powerholders to claim that 
all sides were considered, but makes it possible for only some of those sides to benefit. It maintains 

the status quo. (p.216)

Ilustrado num poster de 1968 (figura 02) e, como já tínhamos visto anteriormente: 

If participation acts as a palliative to ensure that stability, then that is acceptable. If participation acts as 

an agent in the transformation of the values of the state, then it is not acceptable. (Till, 2005, p.22)

A distribuição dos tipos de participação na escadaria de Arnstein é tripartida em “nonparticipation”, 

“tokenism” e “citizen power”, relacionados com o poder do cidadão para determinar o produto final. 

Os degraus mais baixos são ocupados pela “manipulation” e “therapy”, em que o objectivo será o de 

que os cidadãos participem como espectadores - no sentido passivo da palavra, prontos a ser 

educados  ou curados . Subindo alguns degraus, os cidadãos começam a ganhar voz: podem ouvir 13 14

e ser ouvidos mas, ainda assim, falta-lhes poder para garantir que as suas vozes serão tidas em 

conta pelos poderosos - nestes níveis “there is no follow through, no ‘muscle’, hence no assurance of 

 Termo usado pela autora ao longo de todo o texto, referindo-se aos grupos aos quais a democracia parece não chegar. 12

 Para Arnstein, a educação aparece no grau mais baixo de participação, por sua vez, para Pateman, estabelecia-se já num 13

grau parcial e desejável. 

 O termo curado (“cure” no original), remete para a figura do curador (aquele que cuida), alguém que toma decisões e, 14

portanto, elimina a escolha (Miessen, 2010).
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changing the status quo”  (1969, p.217). A meio da tabela situa-se o estado de “placation”, algo 15

semelhante à participação parcial de Pateman, que funciona quando

(…) the authority of the state [is] replaced by the authority of the expert, and the citizen beguiled by the 
term participation into a sense of feeling good whilst in fact being passive in the face of decisions 

already made by experts. (Till, 2005, p.22). 

Subindo para os graus de “citizen power”, entramos no campo da negociação - com cedências por 

parte dos “powerholders”. Chegando aos estágios de topo, os cidadãos “have-not” conseguiram obter 

a maioria dos assentos na tomada de decisões, ou o completo poder de gestão.

Uma vez mais, Arnstein salienta as falhas de um sistema tão redutor e afastado da realidade, pela 

abstração que o diagrama implica, fazendo referência aquilo que não transparece no esquema: os 

entraves ao alcance dos graus genuínos de participação, essenciais para o nosso estudo.

These roadblocks lie on both sides of the simplistic fence. On the powerholders’ side, they include 

racism, paternalism, and resistance to power redistribution. On the have-nots’ side, they include 
inadequacies of the poor community’s political socioeconomic infrastructure and knowledge base, plus 

difficulties of organizing a representative and accountable citizens’ group in the face of futility, 
alienation, and distrust. (1969, p.217)

O arquitecto estará sempre, quer em Pateman quer em Arnstein, do lado do powerholder - podendo 

para Pateman transformar-se num educador e nunca deixando, para Arnstein, de ser um authorative 

expert. 

Estes dois textos permitem-nos adentrar no conflitual da participação e fazer uma leitura das relações 

entre poder e controlo, exercidas através dos sistemas participativos, o que nos parece bastante 

relevante para analisar a arquitetura participativa. Se a participação é muitas vezes entendida como 

mediação (um envolvimento da comunidade a quem o objecto artístico / arquitectónico se destina, 

com vista à melhor aceitação do produto final), antes preferimos situar este conceito como uma 

procura da distribuição de poder, sendo que esta distribuição implicará um repensar da figura do 

Arquitecto. 

A participação que as autoras considerariam ideal, pressupõe o carácter igualitário de todos os 

participantes, não podendo, por isso, acontecer com frequência em arquitetura: os arquitetos partem 

em vantagem, por deterem o poder do conhecimento técnico que os diferencia dos demais 

participantes. Acreditamos que não restam dúvidas (e que não faltam exemplos) de que a pseudo 

participação existe no campo da arquitectura , certo será também de que se tem traçado caminho 16

para assegurar a participação parcial. Chegados à participação plena, o caminho torna-se mais 

 Note-se como um certo ímpeto violento começa a ter lugar nestas definições, contrariando os tokens de consenso 15

associados à participação. 

 Encarada como “manipulação”: um agente superior leva outro a inferir sobre as escolhas, numa ilusão de livre arbítrio, 16

retirando-se da responsabilidade que lhe seria atribuída enquanto autor e expondo-se com uma nova imagem de benfeitor, 
pronto a receber aprovação e fundos. 
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sinuoso e entram em cena o poderoso e o subordinado: será que se poderão ou quererão alcançar 

estes estágios em arquitectura? Significará isto o desaparecimento do Arquitecto e, 

consequentemente, da Arquitectura, como definidos desde Vitrúvio? Ou será que poderemos 

alcançar um estado em que, como sugere Gramsci,

intellectuals (and let’s be generous and include architects in this category) should be both leading and 
representative. Crucially, intellectuals should not remain as eloquent outsiders but must become active 

participators in practical life, without denying their knowledge or relinquishing the opportunity to guide. 
(Till, 2005, p.30) 

Importará, para esta dissertação, estudar a participação em arquitectura nesta relação entre partilha 

de poder e agenciamento dos sujeitos a quem a proposta se dirige. Não serão procuradas receitas 

para uma boa participação, mas sim procuradas distintas versões, em diferentes tempos e contextos,  

acreditando que “a standard, unique, version of participation could [n]ever be possible” e que procurar 

uma norma é ver de novo o utilizador como um standard à nossa mercê; “Instead, one has to accept 

that with multiple users, multiple desires and multiple contexts, multiple forms of participation are 

necessary” (Petrescu, Till & Jones, 2005, p.14). 

A existir, a verdadeira participação poderá não ser passível de ser teorizada, por ser a 

invención de ese sujeto imprevisible que ocupa hoy las calles, ese movimiento que no nace sino de la 
democracia misma. (…) la posibilidad, siempre abierta, de una emergencia de ese sujeto elíptico. 

(Rancière, 2006, p.49)

apenas um acto performativo: 

(…) not a privileged political medium, nor a ready-made solution to a society of the spectacle, but as 

uncertain and precarious as democracy itself; neither are legitimated in advance but need continually 
to be performed and tested in every specific context. (Bishop, 2012, p.284)
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01.2 Um projecto político

Interessa também atentar na leitura acerca do que é político; muito a partir do pensamento de 

Jacques Rancière (1940-), para quem estética e política são conceitos indissociáveis, ligados pela 

questão do comum - dos laços formados num determinado espaço-tempo, que redistribuem as 

relações entre corpos, imagens e funções, numa partage du sensible. Para o filósofo francês, a 

política implica uma

(…) specific break with the logic of the arkhè. It does not simply presuppose a break with the 'normal' 
distribution of positions that defines who exercises power and who is subject to it. It also requires a 

break with the idea that there exist dispositions 'specific' to these positions. (2010, p.30)

A partir desta citação, podemos entender que, a existir política, esta deve ter em conta quebras 

profundas com ordens preexistentes, impostas pelo arkhè ; significará isto um corte com as 17

disposições convencionais e normativas segundo as quais actuamos, aquelas que determinam e 

legitimam o exercício de uma superioridade, sobre uma igualmente determinada inferioridade. 

Neste ponto, trataremos de compreender como pode a participação contribuir para um projecto 

político em arquitectura; assente na disrupção de maneiras certas de actuar e de hierarquias 

pressupostas, seguindo o pensamento de Rancière. Entenderemos, para este efeito, a arquitectura 

como pertencente à cultura, e intimamente ligada à política, na medida em que

a construção do sistema de valores envolve necessariamente uma produção cultural que, como é 

óbvio, envolve a arquitetura. (…) Não existe produção cultural politicamente neutra e, 
consequentemente, não existe arquitetura politicamente neutra. (Lambert, 2013c, p.25)

Pelo que, para efeitos desta dissertação, se recusa a existência de posicionamentos neutros na 

disciplina; toda a acção será vista como uma tomada de posição, uma vez que

todas/os falamos de um tempo e de um lugar específicos, de uma história e realidade específicas - 
não há discursos neutros. Quando as/os académicas/os brancas/os afirmam ter um discurso neutro e 

objectivo, não reconhecem que também elas/es escrevem de um lugar específico, que não é 
naturalmente neutro nem objectivo nem universal, mas dominante. É um lugar de poder. (Kilomba, 

2019, p.57-58)

É deste lugar de poder que o Arquitecto fala; embora, na maioria das vezes, prefira aparecer 

investido de uma capa de neutralidade, que ilude ou disfarça a existência do corpo político das suas 

acções. 

Regressando a Jacques Rancière, importa compreender dois conceitos que aparecem juntos: política 

e polícia; sendo que será o segundo aquele que mais se aproxima dos regimes em que actualmente 

vivemos. Nesta linha de pensamento, a política é entendida como um acontecimento em devir, cuja 

  Será interessante notar que a palavra arquitectura partilha a etimologia “arkhè”; Arkhitekton forma-se a partir de “arkhi”, 17

derivação de arkhè, como aquele que tem o poder, aquele que comanda. (Routledge Encyclopedia of Philosophy)
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essência se encontrará nos momentos de dissensus  e nunca no consenso: “politics is an anarchical 18

process of emancipation that opposes the logic of disagreement to the logic of police” (Rancière, 

2010, p.37). Pressupõe-se uma íntima relação entre a democracia e a disrupção da ordem de 

distribuição dos corpos numa comunidade - que a polícia impõe (e a arquitectura amplia - 

regressando a Léopold Lambert e à ideia de que o espaço construído exerce um controlo violento 

sobre os corpos). Por sua vez, a política aparece como uma acção, de tempo determinado, 

transformativa no espaço: 

[a política] consists in transforming this space of 'moving-along', of circulation, into a space for the 
appearance of a subject: the people, the workers, the citizens. It consists in re-figuring space, that is in 

what is to be done, to be seen and to be named in it. It is the instituting of a dispute over the 
distribution of the sensible (Rancière, 2010, p.37) 

Se a polícia é o regime ordenado pelo qual os corpos se distribuem numa comunidade , a política 19

será composta por tudo o que vem e interrompe o funcionamento sem fricção dessa ordem; um 

constante espaço em transformação, que dê lugar à aparição do sujeito - “the people, the workers the 

citizens” (Rancière, 2010, p.37) - numa nova partage du sensible  (Rancière, 2000).20

Através desse acto de subjectificação poderá desafiar-se a ordem policial, hierárquica e dominante, 

tida como natural para os corpos, reconfigurando-se a distribuição do sensível. No mesmo texto, 

Rancière faz uma tradução espacial daquilo que é o acontecimento político, permitindo-nos entender 

a arquitectura como lugar onde o projecto político pode acontecer, sempre que permita ao invisível e 

inaudível (a mancha plural, que não se consegue tornar sujeito) ganhar voz no espaço público, 

transformando-se num eu presente e falante: 

Traditionally, in order to deny the political quality of a category - workers, women and so on - all that 
was required was to assert that they belonged to a 'domestic' space that was separated from public 

life, one from which only groans or cries (…) could emerge, but not actual speech (…). And the political 
aspect of these categories always consists in re-qualifying these spaces, in getting them to be seen as 

the places of a community; (…) as participants in a common aisthesis. It consists in making what was 
unseen visible; in making what was audible as mere noise heard as speech (…) (Rancière, 2010, p.

38)

Esta preocupação com a aparição do sujeito, a atribuição de voz, a redistribuição do poder e a 

disrupção de ordens vigentes, permite-nos alterar o “regime de luz” (Deleuze, 1990, p.84) que cai 

sobre a participação: entendê-la como momento de encontro; reconfiguração do modo como 

partilhamos e dividimos espaços e tempos, discursos e silêncios, o visível e o invisível, o que pode 

 Dissensus is not a confrontation between interests or opinions. It is the demonstration (manifestation) of a gap in the sensible 18

itself. Political demonstration makes visible that which had no reason to be seen; it places one world in another. (Rancière, 
2010, p.38)

 Cada um de nós é só um corpo e, assim, estou convencido que a localização em que colocamos continuamente esta 19

montagem material que nos compõe, é uma repetida escolha política fundamental. (Lambert, 2013c, p.27)

 A partition of the sensible refers to the manner in which a relation between a shared common (un commun partage) and the 20

distribution of exclusive parts is determined in sensory experience. (Rancière, 2010, p.36)
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ser dito, ouvido e sentido. A participação como desacordo potencial, que convida à demora, na 

intimidade e proximidade de uma tensão do conflito, qual intensificação do que há de relacional em 

todos os nossos movimentos.

Será pertinente compreender a que se devem os desencontros entre arquitectura e política. Em The 

Sphere and the Labyrint, Manfredo Tafuri (1935-1994/1987) declarava a descrença num projecto 

político para a disciplina  que assentasse na continuidade da profissão tal como era, num certo 21

pessimismo que hoje se vê reforçado, quando o consenso parece ditar o “fim da história” (Fukuyama, 

1992) e “o fim da política”:

The essence of consensus (…) does not consist in peaceful discussion and reasonable agreement, as 
opposed to conflict or violence. Its essence lies in the annulment of dissensus as separation of the 

sensible from itself, in the nullification of surplus subjects, in the reduction of the people to the sum of 
the parts of the social body and of the political community to the relations between the interests and 

aspirations of these different parts. (…) Consensus is the 'end of politics’ (Rancière, 2010, p.42)

Atentemos na relação entre política e práticas artísticas, feita de choques, assinalada por Bishop 

(2012, p.276):

The clash between artistic and social critiques recurs most visibly at certain historical moments, and 

the reappearance of participatory art is symptomatic of this clash. It tends to occur at moments of 
political transition and upheaval: in the years leading to Italian Fascism, in the aftermath of the 1917 

Revolution, in the widespread social dissent that led to 1968, and its aftermath in the 1970s (…) the 
collapse of really existing communism in 1989.

Para o entendimento do caso particular da arquitectura, o capítulo segundo desta dissertação recua 

aos anos 60 (ou não fosse “falar de participação em arquitectura sempre olhar de novo para o 

contexto histórico, utópico e libertário das décadas de sessenta e setenta” (Santiago Baptista, 

2011b)), uma vez que é útil explanar os momentos críticos deste processo de vai-e-vem, em que 

historicamente a arquitectura assume ou rejeita a responsabilidade social ou a sua carga política. 

Por agora, fazemos uma breve incursão pelo intenso clima político que se fazia sentir nas cidades 

europeias por esses anos com o fim de compreender as rápidas mudanças destas décadas: a crítica 

à Sociedade do Espectáculo (Debord, 1967) viria a marcar um retorno à cidade como campo de 

batalha privilegiado para a luta política e, a partir daí, espoletar o nascimento de outros movimentos 

artísticos e filosóficos, intimamente ligados e influenciados pelo espaço urbano - como a deriva 

situacionista e O Direito à Cidade (Lefebvre, 1968). A “amálgama de visões – inconformistas e 

hedonistas, libertárias e libertinas, anti-capitalistas e anti-imperialistas – que desaguou nas ruas de 

Paris, em Maio de 1968” (Grande, 2009, p.167) deixaria as suas marcas, mas o optimismo de uma 

mudança à esquerda, que parecia vingar no início dos 70, viu-se afectado pelos choques petrolíferos 

 O livro The Sphere and the Labyrint apresentou a questão política em arquitectura como “exhausted myth”, levando a 21

leituras pessimistas, como se o crítico italiano tivesse declarado a “morte da arquitectura”. 
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que abalaram as economias ocidentais e, por fim, a queda da URSS - e com ela a queda de qualquer 

alternativa viável de esquerda (Bishop, 2011) -  marcaria a viragem para o pós-político  e, na 22

arquitectura em concreto, o pós-critico:

The “end of history” that accompanied the grand utopia brought the discipline to the point of total 
depoliticization by happily adopting the post-political discourse, now coupled by the fashionable trend 

of the “post-critical.” (Lahiji, 2014, p.47)

O discurso académico, principalmente estadunidense, acolheu de forma eufórica esta viragem e foi 

rápido a enterrar quaisquer possíveis lições  dos anos 60 e 70 - para o efeito, em muito contribuíram 23

as leituras superficiais aos textos de Tafuri (Díaz, 2012, p.15), que desaguaram num certo nihilismo 

crente de que de a arquitectura nada pode fazer, confiando no iminente falhanço de qualquer projecto 

político em arquitectura. Estes leitores mais pessimistas, não atentaram no radicalismo de Tafuri que 

se dirigia aos modos ditos tradicionais de fazer arquitectura, uma vez que o que seria necessário 

naquele momento era (re)pensar o papel do arquitecto como trabalhador intelectual - a partir da 

pergunta formulada décadas antes por Walter Benjamin (1892-1940): “(…) em vez de perguntar como 

se relaciona uma obra com as relações produtivas da sua época (…) gostaria de perguntar: como se 

situa nela?” (Benjamin, 1934, p.117).

A leitura simplificada do pensamento do crítico marxista pode bem ser mais tranquilizadora, uma vez 

que nos momentos em que a arquitectura “se vê” no epicentro da crise , a saída mais fácil pode ser 24

a recusa da sua carga política e o refúgio numa autonomia associada à desresponsabilização da 

prática. Compreende-se assim que, tal como qualquer crise, seja também cíclico o abandono do 

projecto político em arquitectura. 

Embora se tenha tornado comum marcar a crise pós-2008 como ponto de inflexão neste desencontro 

entre arquitectura e política (como se o clash tivesse aberto brechas por entre as quais pudesse 

reaparecer o activismo social), valerá a pena fazer uma análise mais cuidada, sem cair num 

optimismo apressurado - uma vez que a aparição do colectivo na disciplina se vê, muitas vezes, 

amarrada e impedida de crescer, pelas políticas de consenso do capitalismo tardio, funcionando 

como mera “illusory fabrication of the powerful to incite agreement” (Stoner, 2012, p.126).

Cabe-nos compreender se, existindo efectivamente um renovado projecto político na arquitectura - a 

partir de práticas insurgentes, que balançam entre o Cosmopolitical e o Activism (Zaera-Polo, 2016) -

este será capaz de enfrentar os paradigmas do capitalismo tardio. Poderão os processos 

participativos, na recusa do consenso, fazer parte deste retomar? Que meios oferecerá a participação 

 Como definido por Žižek (2008, p.40): “post-political” is a politics which claims to leave behind old ideological struggles and 22

instead focus on expert management and administration.
 “Lições” não implica um recuar aos modelos usados, mas sim à crítica sistémica feita naquela década, cruzando filosofia, 23

política, arte e ciências sociais.

 A queda do muro de Berlim; a queda das torres do World Trade Center ou as construções abandonadas durante a bolha 24

imobiliária são exemplos de momentos históricos em que elementos arquitectónicos se mediatizam e tornaram símbolos de 
crise. 
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para a democratização da disciplina? Como poderão estes processos ser mecanismos disruptivos da 

“ordem policial” vigente na arquitectura, sem matar a disciplina ou os seus autores? Não configurará 

sempre esta prática apenas uma via, mais ou menos forte consoante o contexto económico e 

financeiro de cada momento? Haverá uma efectiva vontade dos profissionais da arquitetura de uma 

alteração da sua epistemologia, ética, prática e actuação?

Uma vez mais, alertamos que a política não deverá ser aqui reduzida à dimensão da representação 

das instituições, nem à componente partidária, mas sim ser praticada como forma de vida, processo 

de produção de subjectividade - que parte do individual para alcançar o social:

Esta tomada de consciência é importante, pois a partir do momento em que a vida é tomada como 
objecto de poder, nela reside também uma força estratégica que pode ser canalizada para a 

resistência. Como disse Deleuze, “não é uma questão de nos preocuparmos ou de esperar pelo 
melhor, mas de encontrar novas armas”. (Caló, 2014, p.99)

Retomando as questões do performativo e do devir: um projecto político para a arquitectura poderá 

centrar-se na aparição do sujeito  que habitualmente não tem espaço (voz ou corpo) no espaço 25

público. Dotá-lo dessa visibilidade, transformá-lo no “sujeto imprevisible que ocupa hoy las 

calles” (Rancière, 2006, p.49) - potencial encontrado na participação, através dos mecanismos de 

agenciamento, emancipação e distribuição de poder, que contribuirão para novas formas de habitar, 

que estabeleçam renovadas relações com o território, numa perspectiva de autonomia cívica. 

Pensar um projecto político para a arquitectura contemporânea não será apenas repensar o que 

produzimos ou o modo como trabalhamos, mas sim alterar a maneira como se ensina a disciplina, 

como é feita a sua institucionalização e crítica, e como avaliamos as práticas; tentando superar a 

“estranha esquizofrenia” de olhar para aquilo que é novo através de paradigmas passados (Rancière, 

2010). O verdadeiro desafio será o de imaginar “alternativas al carácter cómplice y silenciosos de la 

arquitectura en la producción urbana en el capitalismo tardio” (Boano, 2017, p.39).

 “(…) o termo sujeito especifica a relação de um indivíduo com a sua sociedade; refere-se não a um conceito substancial, 25

mas relacional. Ter o estatuto de sujeito significa, por um lado, os indivíduos poderem encontrar e apresentar-se em diferentes 
esferas de intersubjectividade e realidades sociais e, por outro, participarem na sua sociedade; podem determinar as áreas e 
proclamar os temas e agendas da sociedade em que vivem.” (Kilomba, 2019, p.76-77)

19

03 Protestos de estudantes, Avenida Saint-Germain, 
Paris, Maio de 1968

04 Espectadores do primeiro filme visto em 3D, 
1952; capa do livro La Societe du spectacle



01.3 Um exercício de poder 

O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1984, p.9) dizia que a “architecture immortalizes and 

glorifies something. Hence there can be no architecture where there is nothing to glorify.” 

Historicamente, a arquitectura aparece associada ao poder e à repressão pelas forças dominantes, 

pelo seu carácter representativo e comunicativo: 

Both the introvert Egyptian pyramids and extrovert buildings as the Roman Pantheon or Gothic 
cathedrals are linked to a small elite who use the communicational power of architecture for imposing 

their perspectives of the world. (Yari, Mansouri & Žurić, 2018, p.86)

A arquitectura é facilmente instrumentalizada pelo poder e a crescente rapidez com que os trabalhos 

alcançam a mediatização faz com que, para os seus autores, seja simples “enamorar-se pelo poder” - 

quebrando um dos pontos chave de Foucault  (1977, p.xiv) para uma vida não fascista . 26 27

Se pensarmos o poder como 


uma disposição de relações de forças, com a condição de compreender que as relações de forças 

não se reduzem à violência, mas são acções sobre acções, isto é, actos como “incitar, induzir, desviar, 
tornar fácil ou difícil, alargar ou limitar, tornar mais ou menos provável”. (Deleuze, 2015, p.71)

compreenderemos como os espaços, programados e pensados por arquitectos, são atravessados 

por relações de poder; de maneira implícita ou explícita forçam maneiras de actuar, que reflectem 

valores e modos de vida. Um espaço, tal como um discurso, nunca será um contentor neutro, 

devendo ser entendido como parte activa na renovação e/ou perpetuação dos modos em que se dão 

as relações sociais. Os “sistemas dos arquitectos” (Lefebvre, 2012, p.75) mantêm-se, 

deliberadamente, estranhos à população a que se dirigem (na linguagem, nas formas ou nas 

imagens produzidas), ampliando a capacidade repressiva intrínseca à arquitectura, através do 

afastamento da experiência quotidiana dos cidadãos - num misto entre falsa omnisciência do autor e 

receio de “contaminação” : 28

Architects, needing clients with power and money, are usually on the side of those in power and willing 
to embrace and express in built terms the ideology and economics of these clients, to the exclusion of 

the desires of the potential users. There is thus a removal of the general public from the processes of 
architectural production, which in turn leads to a sense of alienation of the users from their 

environment. (Petrescu, D., Till, J., & Jones, P. B., 2005, p.xiv)

Léopold Lambert descreve certeiramente a capacidade de controlo da arquitectura, ao classificá-la 

como “a disciplina que organiza a disposição dos corpos nos espaços” (2013c, p.27). Quando 

 Michel Foucault (1977) escreve, no prefácio de Anti-Oedipus (escrito por Félix Guattari e Gilles Deleuze em 1971): “do not 26

become enamored of power”, como o último de sete princípios para uma vida não fascista. 

 Foucault não se refere apenas ao fascismo histórico, “o de Hitler ou Mussolini”, mas também, e principalmente, ao “fascism 27

in us all, in our heads and in our everyday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the very thing that 
dominates and exploits us.” (Foucault, 1977, p.13)

 Estas questões serão aprofundadas mais adiante, neste ponto, a partir Jeremy Till. 28
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confrontado com as palavras de Foucault (1982), a propósito da inexistência de poder nos 

arquitectos , Lambert lembra-nos que 29

if a body is surrounded by walls and deprived of any form of technology that would allow it to modify 
the spatial configuration, it will be unable to escape from the space contained by the walls. (Lambert, 

2013b, p.13)

A partir desta discordância com Foucault, Lambert insiste no poder do arquitecto, através da forma 

construída, uma vez que a arquitectura “triggers proportionally more control as the amount of energy 

that is required to change its formation is greater” (Lambert, 2013b, p.25) - aparece-nos então a ideia 

de uma arquitectura mais frágil como possível mecanismo de confronto com as estruturas de poder; 

preferimos encará-la como uma arquitectura “menor”, à luz do que conceptualizam Deleuze e 

Guattari (1982), referindo-se ao potencial revolucionário de um “becoming-minor”, dentro de uma 

linguagem: 

The figure to which we are referring is continuous variation, as an amplitude that continually oversteps 

the representative threshold of the majoritarian standard (…) In erecting the figure of a universal 
minoritarian consciousness, one addresses powers (puissances) of becoming that belong to a different 

realm from that of Power (Pouvoir) and Domination. Continuous variation constitutes the becoming-
minoritarian of everybody, as opposed to the majoritarian Fact of Nobody. (…) It is certainly not by 

using a minor language as a dialect, by regionalizing or ghettoizing, that one becomes revolutionary; 
rather, by using a number of minority elements, by connecting, conjugating them, one invents a 

specific, unforeseen, autonomous becoming. (Deleuze & Guattari, 1982, p.106)

O “devir-menor”, como descrito pelos autores, é uma prática revolucionária, investida de uma 

dimensão política que “merece ser explorada, para além do campo da literatura em que foi 

inicialmente formulado” (Caló, 2014, p.95). Dar um uso “minor” à linguagem significa criar espaços e 

passagens para a variação e multiplicidade, não representadas na forma dominante - a “major”, 

aquela que impõe

o padrão ou a regra a partir da qual todos os outros usos são avaliados: implementa normas e leis, 

imanentes tanto ao conteúdo como à forma, que regulamentam não só as práticas discursivas, mas 
também comportamentos, formas de falar, de fazer e de pensar. (Caló, 2014, pp. 96-97)

Sem nunca esquecer que “the major and minor mode are two different treatments of language, one of 

which consists in extracting constants from it, the other in placing it in continuous variation.” (Deleuze, 

1982, p.106); é de extrema importância o entendimento de que o “minor” não implica o 

desaparecimento do “major” , mas sim o seu constante reposicionar.30

 “After all, the architect has no power over me. If I want to tear down or change a house he built for me, put up new partitions, 29

add a chimney, the architect has no control.” (Foucault, 1982)

 Devemos ainda reforçar que o “maior” só existe como ideologia; veja-se o exemplo prático do corpo “normativo e ideal”, que 30

o Modernismo inventou, para satisfazer as necessidades do desenho industrial, e o seu consequente falhanço, uma vez que 
“nothing stranger than a body that is both normative and ideal; it is nevertheless the condition of all majority” (Lambert, 2013a, 
p.12).
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Situar as práticas participativas no âmbito de uma “arquitectura menor” , não implica o 31

desaparecimento da arquitectura como tal, mas sim um potencial de deslocamento e negociação, 

colocando a disciplina em confronto com os seus próprios limites.

Para este efeito, o “major” em arquitectura será a maneira “operative, practical, masculine, concrete, 

tangible and problem-solving-orientated” (Boano, 2017, p.38) de actuar e a participação, como um 

devir-menor, será o momento de incerteza, para o qual o maior não quer deixar espaço : as visões 32

conservadoras e a vontade do arquitecto ser apreciado como agente neutro podem bem ser 

responsáveis pelo câmbio na maneira como encaramos a participação em arquitectura, “from the 

idealistic stance of the 1960s to the pragmatic expediency of the 1980s and 1990s” (Till, 2005, p.32). 

Reconhecer, analisar e articular as forças físicas e políticas inerentes à arquitectura, será uma 

maneira de torná-la menor, desafiando a autoridade e sobrepondo-se às aspirações heróicas 

individuais, através da inclusão de uma voz colectiva. 

Muitas vezes é o próprio arquitecto um dos principais obstáculos à produção colectiva:


Ele/a percebe que a força das linhas que traça incorpora e subjuga os corpos a ela sujeitos e desfruta 
“superiormente” (não nos esqueçamos que o plano é uma representação a partir de cima) o seu poder 

divino. Assim, o primeiro papel do arquiteto é ser humilde e aceitar considerar a criação para a qual 
está a contribuir, já não de uma posição “de cima” mas “a partir da terra”. (Lambert, 2013c, p.27)

O receio de perda de força do arquitecto, ou prestígio da disciplina, estimula a desacreditação das 

práticas divergentes - projectos menores vão sendo excluídos da academia, das principais 

publicações e dos debates mais alargados . Assim, a participação vê-se desprovida de um real 33

espaço de crítica e debate no seio da disciplina, deslocada para uma “arquitectura de segunda 

categoria”, periférica, da qual não importa falar. 

Embora conscientes de que nenhum projecto participativo, por si mesmo, seja capaz de dissolver 

estruturas de poder e desigualdades entre participantes, cremos igualmente que não as poderá 

ignorar. Qualquer acto participativo em arquitectura deverá incluir as noções de autoridade e 

otherness (Till, 2005) e, se há um aspecto particularmente interessante em estudar a participação 

como prática política, reside neste forçar o contacto com o outro, na sua multiplicidade. 

É Till (2005) quem nos recorda da visão do Arquitecto que desenha, num adiar o contacto com a 

realidade, através da imersão no seu estúdio, onde tem total controlo e poder sobre aquilo que se 

produz: nos desenhos, nas maquetes, nas fotografias imaculadas antes da obra ser invadida pelos 

utilizadores e, mais tarde, nas monografias que perpetuam a mitologia de uma produção 

 A “arquitectura menor” não significa uma apologia do pequeno, efémero ou não-institucional, mas sim de uma “linha de 31

fuga”, que afecta e é afectada pela ordem dominante, como proposto por Deleuze e Guattari. 

 Uma vez que a cultura arquitectónica normativa e mainstream, ainda se baseia na negação da responsabilidade e 32

implicação política da prática, resultando num irónico uso da “participação” sem declarada vontade política.

 Condenados a aparições efémeras, conjugadas com o estrelato, ou o mediatismo das grandes exposições e entregas de 33

prémios, cuja vontade de mudança se esgota na temporalidade do evento, ofuscada pela partida para o próximo tema ou 
escolha do próximo vencedor. 
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arquitectónica perfeita - apresentando-nos a suspension of disbelief (Coleridge, 1817)  como 34

condição para a prática arquitectónica. Como arquitectos, embuímo-nos na narrativa da criação, 

crentes de que a nossa arquitectura poderá determinar a performance dos utilizadores  que ocupam 35

os espaços por nós criados:

Our ethos is thus framed: the architect-subject establishes (creates) the architecture-object, which in 
turn determines the manner in which the client uses (behaves in) the space. But this is exactly 

backward; instead, it is the object that tends toward creating the subject. (…) This is to say, we 
construct ourselves on the dead objects and the dead time of canonized history, which is itself a 

majority construction. The architect in this ways becomes an atomized celebrity, a particle of history’s 
narcissistic mirror (Stoner, 2012, pp. 122-123)

A participação obriga-nos ao confronto com a realidade - desafiando, desde o começo, a “suspension 

of disbelief” em que preferimos actuar; o processo participativo é um sinal da realidade porvir, um 

processo que não pode ser encarado como ameaça, mas sim como transformação para todas as 

partes envolvidas - arquitectos incluídos (Till, 2005). Tal como Deleuze e Guattari denunciavam que o 

fechamento da língua sobre si própria neutralizaria a sua potência política revolucionária (ao ofuscar 

a dimensão colectiva e social), também o encerramento do autor (e aqui incluímos o arquitecto) sobre 

si próprio, anulará a potência política da sua criação (Caló, 2014). 

Resta-nos reforçar que a participação em arquitectura não significará a Morte do Autor (Barthes, 

1967) mas sim um esforço destes por reconhecer a sua condição de poder. Não terá interesse 

intelectual denegrir a personagem do autor, ou igualar todas as formas de autoria a autoridade, 

indicando-as como totalitárias, uma vez que esta visão abrirá espaço para outras oposições 

simplistas: “active versus passive viewer, egotistical versus collaborative artist, privileged versus 

needy community, aesthetic complexity versus simple expression, cold autonomy versus convivial 

community” (Bishop, 2012, p.25). Perpetuar a ideia de que a participação enfraquece o papel do 

arquitecto é continuar a insistir nesta e noutras relações dialéticas, esquecendo que o binómio “power 

and weakness is also a culturally constructed narrative” (Stoner, 2012, p.150).

Trabalhar num sentido disruptivo implica o reconhecimento das armas disponíveis ao arquitecto, bem 

como do seu papel no desenho da mobilidade e segregação dos corpos na cidade - sem encarar 

aqueles que participam como “dumb and fragile creatures, constantly at risk of being misunderstood 

or exploited” (Bishop, 2012, p.26), sujeitando-se à “contaminação” pelo desconforto, frustração, 

receios e contradições próprios do espaço urbano. 

 Termo habitualmente usado na literatura, teatro e cinema, referindo-se à disponibilidade do espectador para suspender as 34

suas faculdades críticas e o julgamento sobre algo que sabe não ser real ou possível, para assim desfrutar do seu 
entretenimento. 

 O próprio conceito de utilizador, remete-nos para uma transformação do sujeito em objecto funcional, sujeito à manipulação 35

arquitectónica, como qualquer outro material construtivo. Sobre as distintas conotações do termo, ver Words and Buildings, A 
vocabulary on modern architecture, de Adrian Forty (2000).
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Participar poderá não ser sinónimo de activismo - no sentido da cura de injustiças - mas sim um 

trabalho que procura o equilíbrio entre a saída de cena e o engajamento, uma arquitectura intermédia 

que não serve agendas predeterminadas, mas que não cai na “beyond-expert culture” (Boano, 2015):

(…) not completely dismantling architectural knowledge and practice but to displace it, to re-position 
and re-situate it in a larger context of everyday life and its complex borders. (Boano, 2015, p.10)

Participar não significará desistir da arquitectura mas sim “understand, accept, and probably embrace 

the responsibility for its political effects in a given society” (Lambert, 2016), porque o menor 

does not occur ‘elsewhere’ or ‘apart from’ a major literature (this is not a dialectic) but on the contrary 
operates from within, using the same elements as it were, but in a different manner. In fact it is not so 

much a question of the minor—or of the major—but of a becoming minor in the sense of producing 
movement from ‘within’ the major. (O’Sullivan, 2005, p.3)

01.4 Um problema contemporâneo 

Como tantos outros na história, os sistemas participativos em arquitectura são ciclicamente 

redescobertos e valorizados, entendidos como mecanismos eficazes para garantir visibilidade e 

aceitação social, após momentos de crise (Mendes, 2014). Como nos lembra Aureli (2017, s.p.), 

vivemos “a time when architecture is at the peak of its mediatic success but suffer a chronic crisis in 

terms of its professional condition” - a urgência de respostas ao período crítico pós-2008 parece ter 

passado, restando-nos a tarefa de restituir os destroços de uma profissão que “perdeu o norte” . 36

As perspectivas para a profissão, na entrada desta década, não terão sido as mais animadoras, 

ainda que o clima de tensão vivido fosse decisivo para repensar o papel do arquitecto, na procura de 

formas de adaptação a um novo estado do mundo, em que a arquitectura e o urbanismo se viram no 

centro da polémica e “não podem fingir ser alheios à crise” (Nel.Lo, 2018, p.47). Num momento 

particularmente delicado, a morte dos “arquitectos-estrela” foi imediatamente declarada por Koolhaas, 

numa conferência em 2009: como se, depois do boom e fracasso da arquitectura do novo milénio  37

(suportado pelo desenho paramétrico e a crença no ícone arquitectónico como gerador de cultura), 

os novos arquitectos (ou aqueles que, como Koolhaas, se quiseram redimir do seu estatuto de star-

architect) tivessem sido assolados por um sentimento de  culpa: condenados a ser stardust  (Carrió, 38

2014, p.178), muitos encontram refugio nas possibilidades que o efémero, o minimal e o genérico 

deixam - esquecendo-se de que também essa retórica é reveladora de um compromisso com o 

 Não queremos com isto insinuar que se deva procurar “um norte”, como maneira única ou regente de “fazer arquitectura”; 36

usamos a expressão numa referência ao diagrama Brújula política de la arquitectura global (Zaera-Polo, 2016).

 É relevante compreender que este fracasso da arquitectura icónica se centra numa perspectiva ocidental, uma vez que, em 37

muitos outros países, as “não-tão-mortas” arquitecturas do estrelato continuam a encontrar espaço e financiamento para 
execução.  

 A autora usa esta expressão para se referir à descrença na profissão, depois dos falhanços do início do milénio: “a 38

succession of nonsense from the constructive to the territorial, with architects as mere intermediaries, members of an 
undeserved privileged caste”
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sistema vigente, uma recepção de braços abertos à palavra de ordem da década que agora termina: 

austeridade. 

Os últimos 10 anos foram ilustrativos da emergência do “arquitecto oportunista”, aquele “que 

compreende o seu contexto e decide reagir e adaptar-se num sentido darwiniano, onde as espécies 

que têm êxito não são as mais fortes mas as mais flexíveis” (Pohl, 2015, s.p.). É frente à instabilidade 

e multiplicidade de problemas que enfrentamos globalmente que a participação (re)aparece, como 

um dos caminhos a seguir - na lógica das práticas arquitectónicas politicamente activas - revelando-

se um movimento particularmente atractivo, que procura reencontrar a validade da profissão, nos 

imaginários utópicos libertadores dos anos 60 e 70. Mas, como discutido anteriormente, a 

participação implica o reconhecimento de múltiplas camadas e desafios, para que não se reduza a 

um “simulacro de actividade social”, qual ideologia procurando obter, a custo mínimo, “a aquiescência 

das pessoas interessadas e preocupadas”, destinada ao prematuro regresso dos participantes “à 

passividade tranquila, ao seu recolhimento” (Lefebvre, 2012, p.105). 

Ao implicar o confronto com a ideia de arquitecto-autor e desafiar a estabilidade de uma disciplina 

que se quer segura, falar de participação é caminhar numa corda-bamba (figura 06), correndo o risco 

de cair, por um lado, no uso vazio do termo (cooptado e repetido pelo sistema) e, por outro, no 

paternalismo improdutivo (que “fetichiza” a precariedade). 

Apontaremos três argumentos que dificultam o entendimento da participação como parte integrante 

da disciplina, sujeitando o termo a sucessivos esvaziamentos de conteúdo passível a ser trabalhado: 

Em primeiro, o de que toda a arquitectura é participativa; para o qual, em muito contribui a afirmação 

recorrente do pós-moderno de que tudo é relativo e, por isso, igualmente válido - ferindo gravemente 

a importância do debate político no mundo ocidental (Lambert, 2013c). Este argumento é facilmente 

desmontado, uma vez que a participação deve ser diferenciada das “demands of the clients and the 

desires of the users” (Petrescu, 2005, p.13).

De seguida, aquele que sempre acompanha qualquer debate que ameace a solidez da Arquitectura: 

o regresso à autonomia. Assumindo que não compete ao arquitecto trabalhar nas mudanças sociais e 

que, portanto, se deve limitar à prática do saber construtivo, actuando conforme a encomenda.  Ainda 

assim, estes poderão ser os profissionais menos cínicos, uma vez que demitindo-se de qualquer 

agência além-sistema, assumem a posição a partir da qual actuam: a elite cosmopolita de 

arquitectos-estrela - um misto de desculpabilização e proteção na criatividade artística; argumento 

que já Brecht denunciava como “the alibi through which art and literature had always been removed 

from the broader world of material production (Aureli, 2015, s.p.).

Por último, e como tópico central para a presente discussão, a fuga ao próprio termo participação. 

Ofuscado por outros neologismos e sufixos (informal, insurgente, DIY, não-solicitado, não-planeado, 

tático, micro, bottom-up, open-source), permite identificar o sempre presente desejo de novidade na 

disciplina; o receio de usar “fórmulas antigas”, imbuídas de uma carga política e revolucionária, a 
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partir da qual não estamos seguros de que haja vontade de trabalhar. Esta metamorfose do conceito 

pode ser lida como submissão aos desígnios de um novo capitalismo, que nos ordena que sejamos 

empreendedores, que abracemos os riscos, que olhemos pelos nossos próprios interesses, sob a 

retórica do trabalho neoliberal, assente em “networks, mobility, project work, affective labor” (Bishop, 

2011, p.5). 

É esta associação entre criatividade e capitalismo que nos interessa dissecar de seguida. Porque, se 

a crise financeira parece ter desvanecido, muitas outras continuam a abalar a “aldeia global”, 

fragmentando o território e exigindo que os arquitectos escolham onde situar as suas práticas: 

pobreza, colapso ambiental, migrações, sucessivos escândalos corporativos, ameaças à segurança e 

privacidade, aliados a uma inesperada vaga de populismos de extrema-direita, indicam-nos que esta 

condição de crise recorrente veio para ficar

(…) a crise atual longe de ser um episódio de exceção e transitório é uma manifestação das tensões 
políticas e económicas das sociedades capitalistas avançadas, tensões ‘que fazem do desequilíbrio e 

da instabilidade a regra e não a exceção’. (Nel.lo, 2018, p.62)

Regra essa que tende a forçar uma postura eticamente positivista  por parte dos arquitectos - uma 39

cultura de justificação utilitarista, contrariando aquilo que deveria ser um território fértil de 

especulação e transgressão; em vez disso “vivemos uma espécie de ditadura do virtuosismo 

moral” (Capela, 2016, s.p.). O arquitecto italiano, Pier Vittorio Aureli (1973-) denuncia frequentemente 

este estatuto contemporâneo, no seguimento do pensamento de Tafuri, que via na maneira produtiva 

de lidar com as crises o mais “audaz feito do pensamento burguês” (Aurelli, 2011). Aureli alerta que o 

ímpeto activista (no qual insere a participação) é sintomático de um “reformist syndrome whose 

pathology is to preserve social and political conditions as they are” (Aureli, 2015, s.p.). Este ímpeto 

para actuar, a encontrar solução, não permite respostas negativas: estaremos condenados ao 

optimismo que, muitas vezes, coincide com a aceitação a priori das condições estabelecidas, 

forçados a actuar sob o moto “to do more with less” (Aureli, 2015, s.p.). 

Se a crise existe como forma de gestão, então ela será sempre renovada, “domesticada”, criando 

uma gramática própria a partir da qual “se poderá legitimar e legalizar a distribuição desigual de 

direitos, com mais ou menos violência” (Waldely & Souza, 2015, p.2). Reconhecer que o capitalismo 

vive das próprias crises que gera e da capacidade criativa para as superar, absorvendo as suas 

críticas, é um ponto veemente na compreensão de como poderá a arquitectura contrariar estes 

dispositivos. Sendo que os arquitectos anseiam por resolver problemas criativamente, voltamos à 

questão inicial: se a arquitectura é demasiado lenta para resolver problemas, porque continuamos a 

tentar?

O uso da participação como chavão do discurso da inclusão social, mascara a obrigação dos 

cidadãos se tornarem auto-suficientes e independentes do estado, uma vez que este já não 

 Esta atitude positivista denota a persistência da herança do Movimento Moderno, tema que abordaremos no capítulo 39

segundo.
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consegue suprimir as suas necessidades - afogado em compromissos com agências externas, 

controlo de dívidas e défices:

(…) os governos dos Estados europeus encontram-se diante a crua necessidade de ter de escolher 
entre satisfazer as exigências das instituições financeiras ou os pedidos das populações. (…) [A 

tensão] expressa-se também com a imposição crescente da autoridade das instituições aliadas ao 
controlo democrático direto, como os bancos centrais independentes, o Banco Central Europeu, a 

Comissão Europeia ou o Fundo Monetário Internacional. (Nel.Lo, 2018, pp.62-63)

Retomando uma das questões deste capítulo, quereremos todos ser incluídos? Que vantagens trará 

a entrada no espaço “maior”, dissolvendo as diferenças? O uso da participação como estratégia de 

assimilação, consenso e eliminação de indivíduos divergentes (os have-not de Arnstein) é um dos 

maiores problemas associados ao processo, uma vez que a 

social exclusion is rarely perceived to be a corollary of neoliberal policies, but of any number of 

peripheral (and individual) developments, such as drug-taking, crime, family breakdown and teenage 
pregnancy (Bishop, 2012, p.14)

Aproximamo-nos de uma das questões mais delicadas dos discursos sobre a participação, aquela em 

que se usam os mecanismos participativos como “merely participation in the task of being individually 

responsible for what, in the past, was the collective concern of the state” (Bishop, 2012, p.14). 

Através de processos participativos relacionados com a arquitectura e a cidade, o poder local 

propaga a dormência do consenso: modificam-se programas estabelecidos pelas autoridades, 

comentam-se as instituições dominantes, mas não se abrem novos campos de prática - repetindo as 

mesmas atitudes paternalistas em resposta a problemas sociais. Além de que: 

We know that relations of domination and exclusion along class, gender, ethnic and a range of other 
power axes suture capitalist architecture and urbanity. We do know, even before Tafuri systematized 

this, that architecture, of necessity, provides a fantasmic support for the status quo to make sure that 
nothing really changes despite recurrent appeals to the ‘shock of the new’ (Swyngedouw, 2016, p.49)

O léxico do self-made, promovido por arquitectos-activistas, é coincidente com a ideia de que o 

estado se demitiu de garantir as infra-estruturas básicas para a vida; de seguida, resta normalizar 

estas condições, através de um tratamento estético:

(…) living conditions of poor people squatting in buildings becomes an attractive option when there is 
no social housing. And yet even more problematic is that participatory practices attempt to compensate 

for this situation with strategies that see our increasingly precarious life as something normal, even 
creative. (Aureli, 2015, s.p.)

Para esta idealização, em muito têm contribuído publicações, prémios e bienais, centradas na 

arquitectura social e no urbanismo informal que, obviamente, são válidas mas “they are also 

domesticated, and aestheticized. They often reduce their detonate capacity of disrupting.” (Boano, 
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2015, p.52). Corre-se assim o risco de transformar a participação não numa linha de fuga (Deleuze, 

2015, p.87) , mas um regresso ao centro - despida de qualquer sentido disruptivo, cooptada pelo 40

capitalismo, assimilada pelo sistema, tornando-se “cosmetic rather than structural” (Bishop, 2012, p.

14). 

O caminho não passará por romantizar a margem, ainda que certamente seja “a margem” o “lugar 

que alimenta a nossa capacidade de resistir à opressão, de transformar e imaginar novos mundos, e 

novos discursos alternativos” (Kilomba, 2019, p.68). Nos capítulos seguintes, fazemos uma análise 

de distintos processos participativos, reconhecendo que a política “se faz e se pratica no 

espaço” (Caló, 2014, p.100), reconhecendo e defendendo “que o direito ao espaço é também o 

direito à participação na invenção de um mundo” (Caló, 2014, p.100), questionando modos de acção 

em distintos contextos, notando como cada um contribuiu para a produção de identidade, associação 

e representação, articulando estes momentos “menores” com o contexto “maior”, para que possa ser 

superada a “simples oposição (improdutiva) entre espaços ‘menores’ vs ‘maiores’, ‘marginal’ vs 

‘institucional’, ‘formal’ vs ‘informal’” (Caló, 2014, p. 100).

 

 “(…) uma linha de subjectificação é um processo (…): está para se fazer, na medida em que o dispositivo o deixe ou torne 40

possível. É uma linha de fuga. Escapa às outras linhas [de força], escapa-se-lhes (…) tanto às forças estabelecidas como aos 
saberes constituídos (…)” (Deleuze, 2015, p.87)
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02 Depois do Movimento Moderno
We look at the past through a rear-view mirror.

We march backwards  into the future. 
Marshall McLuhan, 1967, p.75 

02.1 Turbulência ideológica 

Na interpretação do Angelus Novus de Paul Klee (figura 07), Walter Benjamin (1892-1940/1932) 

constata a forma turbulenta como a modernidade se manifesta: o Anjo da História é incapaz de 

controlar a sua posição no tempo; aquele ser bíblico tem o olhar paralizado na história, invadido por 

um desejo de permanência, que lhe é permanentemente negado pelo seu próprio movimento na 

direcção oposta, impulsionado pelos ventos do progresso. 

Face a esta tempestade, o Anjo vê-se num voo incontrolado, em direcção ao futuro. Benjamin 

apresenta-nos a noção de progresso, vital na definição do que é a humanidade; progresso esse que 

se apoia numa constante superação tecnológica. No campo da arquitectura esta ideia torna-se visível 

no trabalho das vanguardas e grandes movimentos do início do século XX que, como expõe Tafuri 

“arose and followed one another according to the laws typical of industrial production: continuous 

technical revolution is their very essence” (Tafuri, 1969, p.17).

O progresso é uma das pedras basilares do modelo de desenvolvimento desde o século XVII, de 

onde se importa a crença no desenvolvimento humano, subjacente à modernidade. A crise do 

Movimento Moderno não será alheia aquilo que para Foucault (1966) começou por ser uma crise do 

pensamento da Idade Clássica: 

Em Les Mots et Les Choses, Foucault mostra que o homem na Idade Clássica não é ainda pensado 
como tal mas “à imagem” de Deus, precisamente porque as suas forças estão em relação com as 

forças do infinito. É no século XIX, pelo contrário, que as forças do homem entram em relação com as 
forças da finitude enquanto tais, a vida, a produção, a linguagem e de tal forma que a composição que 

daí resulta é uma forma-Homem. (Deleuze, 1990, pp.78-79)

Já antes Nietzsche (1844-1900/1978) tinha declarado “a morte de deus”, assente na “mais profunda, 

ou a mais perigosa, mistificação do humanismo” (Deleuze, 2005, p.50): quando Deus desaparece e o 
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homem passa a ser imagem de si mesmo, “forma-Homem”, aparece como “homem superior”, aquele 

que “pretende levar a humanidade à perfeição, à realização. Pretende superar todas as propriedades 

do homem, superar as alienações, realizar o homem total, pôr o homem no lugar de Deus” (Deleuze, 

2005,p.50). 

A Arquitectura Moderna procurou uma linguagem que partisse não só das inovações tecnológicas, 

mas também da vontade de construir os espaços e a cidade do “homem superior”. A fé na 

racionalidade, em função da qual qualquer prática artística humana poderia ser orientada, entra em 

falência a partir da Segunda Guerra Mundial, levando com ela a certeza do caminho a seguir, das 

possibilidades ou desejos de progresso. Tal como assinalou Benjamin, progresso e razão passam a 

conter em si mesmos ambiguidade: 

si por una parte comportan la mejora de la vida humana, el desarrollo tecnológico y el aumento de la 
socialización, por otra aportan instrumentos más perfecionados de dominación del individuo y de 

explotación de la naturaleza. (Montaner, 1997, p.74)

A modernidade arquitectónica foi instaurada como uma nova relação entre arquitectura e política - ou 

não tivesse Le Corbusier (1887-1965) formulado a máxima “arquitectura ou revolução” -, aliada à 

imagem de um Arquitecto capaz de guiar a transformação social, um agente privilegiado para 

organizar a cidade e a (nova) vida a que se aspirava. O Arquitecto aparecia como profissional 

confiante, munido da linguagem arquitectónica como ferramenta para implementar um novo modelo 

de existência, e assim evitar a revolução social e política.

Para Tafuri, crítico marxista incapaz de separar arquitectura e política, a arquitectura moderna 

coincidia com o intervencionismo Keynesiano, na medida que, para se superar o medo do futuro, se 

deveria “olhar o futuro como presente” (Tafuri, 1969, p.28). Quer isto dizer que a poética do moderno 

era uma poética do plano, da eliminação da incerteza - esse futuro transformado em presente, 

actualizado no desenho, qual os planos e teorias urbanísticas de Le Corbusier.

Nas primeiras décadas do século XX, esta arquitectura guiada por grandes mestres prometia ser o 

caminho para a “resolução dos problemas das sociedades modernas”, apresentando dois caminhos: 

“uma nova ordem arquitectónica e urbana ‘ou’ a revolução política e social” (Santiago Baptista, 

2011a, p.11). Através dos CIAM  e da Bauhaus ficaria clara a institucionalização da primeira via, uma 

vez que a revolução seria de evitar.  

De certa forma, esta seria a utopia do Movimento Moderno e também “o terreno onde primeiro 

germinaram as sementes da sua descrença” (Brites, 2009, p.37). Se, durante a primeira metade do 

século XX, o funcionalismo aparentava ser libertador e inspirador, diríamos que até mesmo 

“necessário para a implantação de uma nova ordem arquitetônica afinada às novas regras da 

produção industrial” (Ferraz, 2014, pp.59), mais tarde abriria caminho a um utilitarismo impulsionado 

por questões económicas: a tipificação da construção “pilar-laje” acabaria por dominar as cidades 

europeias, para resolver as crises de habitação do pós-guerra, deixando a descoberto as debilidades 
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da modernidade, uma vez que expunha a substituição de um projecto estético e ético , com 41

qualidade e um ímpeto renovador inquestionável, por um outro que apenas se prendia com a 

facilitação do desenho e da construção, para responder à vasta procura e necessidade. A profissão, 

como um todo estava a reorganizar-se e a assumir uma redução drástica dos tempos de 

planeamento e construção, com recurso à standardização de uma construção industrializada (Tafuri, 

1980, p.339) e “o boom da construção civil” acabaria por marginalizar e corromper a vanguarda, 

“enredando-a no turbilhão da rotina profissional”. (Zevi, 1973, pp.601-602)

Para este “esvaziamento” do Movimento Moderno terá também contribuído a exposição International 

Style (figura 09), apresentada no MoMA em 1932, com curadoria de Henry Russel Hitchcock 

(1903-1987) e Philip Johnson (1906-2005) . As opções curatoriais transformavam o “Movimento” em 42

“Estilo” - como tal, passível de ser reproduzido, apesar do território. A forma estetizada e anti-

ideológica promovida nesta exposição acabaria por ofuscar os fortes posicionamentos políticos, 

éticos e sociais do Movimento Moderno (Tostões, 2002). Esta tendência para a simplificação das 

formas no “estilo internacional” daria aso a uma verdadeira “architecture of bureaucracy” que 

assentou por toda a parte (Tafuri, 1980, p.339). Nas décadas seguintes, crescia o número de 

arquitectos que se separavam do pensamento hegemónico, universalista e abstracto, apontando as 

debilidades deste modo de actuar e procurando novas formas de estruturar a disciplina.

No centro da crítica estaria o ataque aos métodos racionalistas

interpretados por Theodor W. Adorno como mecanismos empobrecedores de las complejidades y 
cualidades de la realidad, aliados con el sistema capitalista que introduce continuamente unificación y 

cuantificación, que limita las cosas a mera utilidad y determinación económica. Lo que no está 
cosificado, lo que no se deja numerar ni medir, no cuenta. (Montaner, 1997, p.74)

Ganhava legitimidade a ideia de que as mesmas soluções se poderiam repetir exaustivamente, em 

qualquer cidade, para qualquer propósito , encaminhando a produção arquitectónica para a “mais 43

pobre realidade ‘espiritual’, dentro da mais tacanha globalização: a que suprime as 

diferenças” (Ferraz, 2014, p.60).

A decadência do Movimento Moderno alimentava-se deste “projectar para lugar nenhum”, ampliando 

a sensação de que 

A “verdadeira” arquitectura não conhece barreiras espaciais; ergue-se para uma pátria universal (…). 
Habita-a o homem-tipo, ou seja, aquele que de modo objectivo se abstractizou, se reduziu à essência 

(necessidades objectivas universais) e despiu de aparência (subjectividade, particularidade). E é 
desta pátria que ainda não existe (…) que se observa e se contesta a realidade. (Brites, 2009, p.36)

 Inquestionável em obras como a Unité d’Habitation de Marselha, de 1947.41

 O mesmo arquitecto que viria a declarar a morte do movimento: em 1959, durante uma reunião do American Institute of 42

Architects: “A arquitectura moderna acabou; o seu último produto foi o Seagram Building.” (Zevi, 1980, p.601)

 Tendência profundamente satirizada no cinema da época, em particular na obra de Jacques Tati (figura 08). 43
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Como recorda Tafuri, “the crisis of modern architecture does not issue from ‘weariness’ or 

‘dissipation’. Rather, it is a crisis of the ideological function of architecture” (Tafuri, 1969, p.17). A 

turbulência que envolvia a sociedade e a crescente descrença nas respostas universais empurraria o 

Movimento Moderno para o seu limite, abrindo espaço para a compreensão de que este seria, “tão 

só, uma hipótese entre outras possíveis e não necessariamente a melhor”. (Brites, 2009, p.37)

A crença no poder reformador da arquitectura que estava na génese da modernidade era posta em 

causa e a imposição de um discurso “totalizante e finalístico, que pretendia unificar e conferir um 

sentido à evolução da arquitectura (…) apresentando o seu percurso como projecto irrevogável, 

emancipatório, combativo e heróico” (Brites, 2009, p.31) seria o melhor combustível para a crise, 

ampliando o “repúdio pelo universal”, que 

nada explica, é ele que deve ser explicado. (…) O Uno, o Todo, o Verdadeiro, o objecto, o sujeito não 
são universais, mas processos singulares, de unificação, de totalização, de verificação, de 

objectivação, imanentes a dado dispositivo (Deleuze, 1990, p.89).

Este abalo disciplinar serviria para abrir as fissuras de onde brotariam “novos itinerários para a 

prática da Arquitectura” (Brites, 2009, p.3) e a instalação de outros movimentos modernos . 44

Os CIAM transformam-se no espelho destas mudanças: criados para desenhar linguagens comuns, 

acabam como epicentro do conflito. A partir do IX congresso, em 1953, ganha protagonismo uma 

nova geração de arquitectos, da qual faziam parte Alison Smithson (1928-1993), Peter Smithson 

(1923-2003), Aldo Van Eyck (1918-1999), Jaap Bakema (1914-1981) e Giancarlo de Carlo 

(1919-2005), que viriam a encabeçar o Team X. Este colectivo destacava-se como voz contraditória 

no seio dos CIAM, pondo em causa “las cuatro categorías funcionalistas de la Carta de Atenas: 

vivienda, trabajo, diversión y circulación” (Frampton, 2014, p.275), aliando-se a outros movimentos 

artísticos que ansiavam corromper a ordem estabelecida na cidade moderna, consolidando uma 

“contracultura urbana” interdisciplinar  (Grande, 2009, p.175), deslocando a disciplina da arquitectura 45

“em direcção às ciências sociais e humanas” (Bandeirinha, 2007, p.5).

Em 1956, no X e último CIAM, dá-se a cisão definitiva com o Movimento Moderno, pela qual o Team 

X seria assumidamente responsável, deixando clara a rejeição do funcionalismo alienante como 

solução para os novos problemas das cidades europeias, denunciando, por exemplo, as condições 

desumanas que se viviam nos realojamentos de emigrados das antigas colónias (nos bidonville em 

frança, entre outros) propícios à segregação - proclamando a necessidade de uma melhor relação 

entre arquitectura, meio e utilizador, na busca por uma prática mais humanista e humanizada, 

contextualista e culturalista.

 Os livros editados nestas décadas são bons indicadores da mudança, pela sua pluralidade: a celebração da Complexidade e 44

Contradição na Arquitectura (Venturi, 1963) e o aparecimento dos Movimentos Modernos em Arquitectura (Jencks, 1973) são 
dois exemplos.

 Os membros do Team X bebiam dos ideais da Internacional Situacionista, de Guy Debord, do grupo CoBrA, de Constant 45

Nieuwhehuis ou da crítica de Reynar Banham.
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A “derrota” seria assumida pelos protagonistas dos CIAM, uma vez que faltavam teses comuns para 

suplantar os contrastes e divergências, como observa Bruno Zevi:

Nenhum dos mestres da idade racionalista consegue manter a guia do movimento moderno; este, 
privado dos seus “patriarcas”, vacila. Fracassam as tentativas de ressuscitar os encontros 

internacionais dos Ciam: (…) não se compreende que finalidades deveriam levar a ceder perante um 
acordo. (Zevi, 1973, pp.601-602)

Nesse mesmo ano, Le Corbusier enviaria uma carta ao congresso, demonstrando-se consciente de 

que o “seu tempo” como mestre tinha terminado e seria o momento de uma nova geração tomar as 

decisões:  

(…) todos aquellos que se encuentran, por tanto, en el corazón del presente, son los únicos capaces 
de entender los problemas reales de manera personal y profunda, las metas que buscar, los medios 

para alcanzarlas, la patética urgencia de la situación actual. (…) Sus antecesores ya no lo son; están 
acabados; ya no están sometidos al impacto directo de la situación. (Frampton, 2014, p.275)

O Team X trataria de deixar claros os problemas do “coração do presente” e para tal

en lugar de presentar un conjunto alternativo de abstracciones (…) buscaba los principios 
estructurales del crecimiento urbano y la siguiente unidad significativa por encima de la célula familiar. 

(Frampton, 2014, p.275)

Este colectivo lutava pelas questões de identidade no território urbano, sem nunca ter tido 

necessidade de expressar as suas ideias na forma de uma teoria ou manifesto ou constituir um estilo; 

a sua actuação consistia numa maneira de projectar, raciocinar e abordar problemas, atentando às 

condições e ao ambiente particular de cada comunidade. O seu principal impulso crítico residia na 

p rocura de “una re lac ión más p rec isa en t re fo rma f í s i ca y las neces idades 

sociopsicológicas” (Frampton, 2014, p.275), na busca pela cidade do Homo Ludens  (Huizinga, 46

1938), no interesse pelo quotidiano e no resgate de um sentido de memória colectiva na cidade. O 

trabalho do Team X passava também por introduzir novas semânticas espaciais, que sublinhassem a 

necessidade de pertença a uma comunidade (como cluster ou habitat) e o reencontro com as 

próprias estruturas urbanas (rua, praça, galeria, passagem), como ficaria explícito na ideia “the 

building as a street”, da dupla Smithson (Grande, 2009, pp. 176-177). 

A intervenção do Team X estimulou o debate de conceitos “such as mobility, patterns of everyday life, 

and incremental urban growth as the basis for city planning”, reforçando a ideia emergente de que as 

 O Homo Ludens era a imagem da primazia dada à dimensão cultural, psicológica e lúdica da nova vida urbana pós-guerra, 46

em contraponto ao Homo Faber, consumidor alienado da “sociedade de massas”, criado pelo sonho moderno. (Grande, 2009, 
p.176)
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mudanças sociais, que a arquitectura e o planeamento urbano deviam gerir, se fariam bottom-up   47

(Miessen, 2017, p.80).

Importa, ainda assim, referir que a acção do Team X, ou em rigor, de alguns dos seus membros 

(como o casal Smithson) partilhava com outros arquitectos dos CIAM um ideal de modernidade, 

embora revisto, de âmbito reformista, que assentava ainda numa visão moderna de planeamento, 

com um certo grau de afastamento da população. Tratava-se afinal, em quase todos os casos, de 

rever as premissas da prática moderna, mais do que questioná-la a fundo, “ao ponto de chegar à 

recusa ou à impossibilidade” (Bandeirinha, 2007, pp.36). Além disso, devemos incluir o trabalho 

destes arquitectos 

no “âmbito de uma arquitectura construída, de uma confrontação com o real que pouco ou nada tem a 
ver com as ‘arquitecturas de papel’, com os projectos utópicos, ou mesmo com a negação radical do 

exercício da Arquitectura dentro do quadro vigente das condições de produção (Bandeirinha, 2007, p.
35) 

Interessa pois expôr a crítica de Tafuri a este posicionamento “intermédio” de alguns arquitectos 

saídos dos CIAM; no seu usual pessimismo, classifica como “patética” a tentativa de renascimento da 

ética na arquitectura moderna, sendo que estes desígnios políticos apenas serviriam para acalmar 

temporariamente “abstract, unjustified frenzies” (Tafuri, 1969, p.31). Para Tafuri, o período de 

decadência do Moderno estender-se-ia até aos anos 70, uma vez que os arquitectos continuavam a 

trabalhar na “utopia do projecto” (Tafuri, 1969, p.29); o que mudava, positivamente, era a sua 

tentativa de recuperar as noções de caos e imprevisibilidade. 

 

 Por oposição às gerações anteriores, que promoviam uma “social change previously imposed top-down by an avant-garde 47

that assumed an a priori agency of architecture”. (Miessen, 2017, p.80)
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09 Exposição Internacional Style, MoMA, 1932

10 Encontro do Team X, Londres, 1975

11 A morte dos CIAM, membros do Team X no último congresso, 1959. Peter Smithson, Alison 
Smithson, John Voelcker, Jaap Bakema, Sandy van Ginkel; Aldo van Eyck and Blanche Lemco 



02.2 Utopias tecnológicas e o encontro com o vernacular

Tal como nos recorda Frampton (2014, p.284), “ninguna descripción del desarolllo reciente de la 

arquitectura puede dejar de mencionar el papel ambivalente que ha desempeñado la profesión desde 

mediados de la década de 1960”. Este “papel ambivalente” foi fulcral no abandono do exercício 

tradicional da profissão e na escolha de muitos arquitectos em “recurrir a la acción social directa o 

bien para recrearse en la arquitectura como una forma de arte” (Frampton, 2014, p.284). Neste ponto, 

trataremos de escrutinar diversas maneiras de encarar a “acção social directa”, fora do protagonismo 

dos CIAM, estimuladas por uma 

(…) constatación creciente, a principios de la década de 1960, de que en el ejercicio profesional 
común había una carencia fundamental de correspondencia entre los valores del arquitecto y las 

necesidades y las costumbres de los usuários. (Frampton, 2014, p.232)

A busca pela redefinição do significado da profissão partia da vontade de afastamento dos purismos 

formais e estilísticos, numa interação interdisciplinar com a cultura contemporânea. Surgem, a partir 

desta década, os mais distintos grupos e propostas de reinvenção disciplinar (das mais utópicas e 

futuristas, às revisionistas e historicistas), que comprovam a multiplicidade de contra-propostas ao 

moderno. Este foi o tempo de recusar as grandes narrativas e as soluções hegemónicas  e 

universalistas.

Em 1962, Van Eyck lançava um duro ataque ao eurocentrismo e à permanência de um certo 

imperialismo/colonialismo, revelando o cansaço face à repetição das narrativas tradicionais:

La civilización occidental se identifica habitualmente a si misma con la civilización como tal, según la 

dogmática presunción de que todo lo que no es igual que ella es una desviación, menos avanzada, 
primitiva o, como mucho, exóticamente interesante a una distancia segura. (…) Me parece que el 

pasado, el presente y el futuro deben actuar en el interior de la mente como algo continuo. (…) así 
que comencemos con el pasado para variar y descubramos la condición invariable del ser humano. 

(Frampton, 2014, p.301-302)

Se nos anos 1930 a exposição International Style, no MoMA, é sintomática de mudanças no 

panorama arquitectónico, na década de 1960 tem lugar um fenómeno semelhante: Bernard Rudofsky 

(1905-1988) apresenta no mesmo museu Architecture without architects (1964, figura 12), para 

demonstrar que existia uma “arquitectura sem arquitectos” merecedora de ser exposta no mesmo 

lugar onde 30 anos antes tinham sido apresentados os mestres e modelos do Movimento Moderno. 

Esta exposição denunciava um certo cansaço pelas fórmulas da academia, pensadas por intelectuais 

burgueses, afastados do quotidiano e, em simultâneo, respondia ao sentimento de perda da 

“essência” da arquitectura, tentando resgatá-la a partir do vernacular e anónimo.

Da exposição fazia parte um manifesto, cujo subtítulo A short introduction to non-pedigreed 

architecture tornava explícita a crítica ao sistema arquitectónico ocidental e à sua historiografia 

tradicional. Rudofsky encarrega-se de expôr uma colectânea de fotografias de arquitectura pensada e 
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construída por gente não especializada, que demonstrava um “saber-fazer”, sem preocupações de 

prestígio ou notoriedade, detentora de um conhecimento colectivo - a arquitectura como sincera 

representação das comunidades e da organização social.

O contributo desta exposição seria, em parte, a renovação do interesse pela auto-construção e a 

arquitectura vernacular, reconhecidas como altamente racionais e pragmáticas na resolução dos 

problemas de cada local, quase sempre em perfeita sintonia com as condições do território onde se 

inseria:

Vernacular architecture does not go through fashion cycles. It is nearly immutable, indeed, 
unimprovable, since it serves its purpose to perfection. As a rule, the origin of indigenous building 

forms and construction methods is lost in the distant past. (Rudofsky, 1964, p.1)

O conjunto exposição-manifesto-catálogo de Rudofsky permitiu entender que

el conjunto de conocimientos que conforman la arquitectura - la disciplina - tiene límites flexibles que 

pueden ser redefinidos por medio de discursos polémicos pero bien argumentados. (Díaz, 2017, p.
137)

A mostra de Rudofsky abria um discurso onde o arquitecto “saía de cena”, permitindo que a figura do 

utilizador ganhasse protagonismo, incluindo-a no debate disciplinar (de forma mais ou menos 

concreta), consumando a ideia de que a sua participação era um contributo essencial num novo 

paradigma: exigia-se uma arquitectura mais flexível, próxima, personalizada ou personalizável, que 

tivesse em conta a multiplicidade de desejos e fosse capaz de reordenar a relação arquitecto-

utilizador.

Cedric Price (1934-2003) encarava a tecnologia e as possibilidades da cibernética como mecanismos 

de emancipação; aliando a estas um interesse pela cultura, inicia uma série de projectos  que 48

demonstram um entendimento do arquitecto como intelectual - um profissional que faz perguntas, em 

vez de dar respostas, cujo papel é pôr em causa até a própria profissão. Na maioria dos casos, 

recusa-se a construir (os seus desenhos são informais, inacabados ou sem a informação necessária 

para actualização) e afasta o conceito de permanência, prevendo a obsolescência e a morte dos 

edifícios que projecta.

Price rejeitava a obsessão generalizada pela preservação e insistia na ideia de que a arquitectura 

não tinha de ser concretizada num edifício, revelando as suas suspeitas face às instituições 

tradicionais que usavam os edifícios como demonstração histórica de poder, cooptando as 

possibilidades do edifício como investigação. 

Peter Blundell Jones, aluno de Price na década de 1960 em Londres, recorda:

 Um dos mais reproduzidos será o “Fun Palace” (1961), projecto de um “teatro vivo”, para a cidade de Londres, com uma 48

mega infraestrutura inteligente e tecnológica que aprendia e era influenciada pelos usos de cada visitante em que a 
arquitectura era desenhada como algo desmontável e reorganizável; este projecto ganharia notoriedade ao ser tido como uma 
das inspiraçõs para o Centro Georges Pompidou (1970), de Renzo Piano e Richard Rogers, em Paris. 
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There did not have to be a building, we were taught: some kind of rethinking of the institution might do 
instead. (…) New technologies meant that old assumptions about communications, let alone about 

bricks and mortar, had to go. (…) A third aspect of Price’s thinking, widely shared at the time, was his 
suspicion of institutions and the way they tend to consolidate their traditions in built form – Victorian 

buildings were scorned above all in the 1960s, overtly because of their borrowed styles, but perhaps 
more deeply because they represented so well the institutions of empire. (Blundell Jones, 2005, pp.

134-136)

Juntamente a Reynar Banham (1922-1988), foi ainda responsável pelo provocador artigo Non-Plan: 

an experiment in freedom (1969), que fazia uma chamada à abolição das burocracias do 

planeamento, com vista a permitir a organização autónoma dos cidadãos no espaço da cidade, 

devolvendo-lhes o controlo sobre o espaço urbano e a liberdade para desenharem os ambientes 

onde queriam viver e trabalhar. 

Cedric Price propagaria a ideia de uma arquitectura da incerteza calculada, crente de que as 

estruturas apenas deveriam durar enquanto fossem “socialmente relevantes” - esta “lateral approach 

to architecture and time-based urban interventions has had an enduring influence on contemporary 

alternative practice” (Miessen, 2017, p.80). 

Mais do que responder directamente a urgências ou programas sociais, Price preocupava-se em 

agitar a disciplina e os seus contemporâneos, deixando explícitas nas suas propostas a convicção de 

que a arquitectura era um mecanismo de interação social que tinha como elemento central o poder; 

como descreve Koolhaas (2004, p.75), “if architecture is like a time bomb, with power at its core, then 

Cedric was deeply involved in its dismantling”. 

A promessa de libertação trazida pela tecnologia, juntamente com a esperança de que o lazer e o 

tempo livre iriam mudar a sociedade, exigindo uma nova arquitectura, era partilhada com Yona 

Friedman (1923-), que se baseou nos princípios da imprevisibilidade, mobilidade espacial e auto-

construção para investigar os problemas da reconstrução durante a escassez habitacional do pós-

guerra e a necessidade de renovação urbana. Estabelece o GEAM (Groupe d’Études d’Architecture 

Mobile, 1957-1962) paralelamente ao trabalho do Team X, onde explora as possibilidades da 

liberdade individual e do contributo do utilizador não especialista, ideias expostas no seu manifesto 

L’Architecture Mobile (1958). A marca do arquitecto desaparecia para dar lugar a uma super-

estrutura genérica, dotada de toda a infra-estrutura necessária ao habitar de um novo cidadão, que 

se acreditava vir a ser “free from the strictures of work through the growing automation of production”. 

Estas mega-estruturas podiam espalhar-se, indefinidamente, sobre cidades já existentes e cada 

utilizador poderia apropriar-se de um espaço - para esse efeito, Friedman desenvolveu manuais 

ilustrados, numa linguagem simples, de pictogramas, que permitiam informar os futuros habitantes 

dos conceitos básicos de desenho, de modo a poderem tomar decisões para a construção dos seus 

ambientes domésticos (Miessen, 2017, p.80). 
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A ideia de uma estrutura-suporte, preenchida “à medida” por cada utilizador, continuaria a ser 

explorada em diferentes países. N. J. Habraken (1928-) é quem “lleva la promesa del enfoque 

infraestructural abierto de Yona Friedman y su ‘arquitectura móvil’ hasta su conclusión lógica. 

(Frampton, 2014, p.293), primeiro, numa proposta teórica (o livro Supports: An alternative to mass 

housing, de 1962) e, mais tarde, de forma construtiva. Habraken idealizou

una estructura soporte de vários pisos pero de poca altura, cuya disposición en planta quedaba 
indeterminada con la excepción de las zonas fijas de accesos, cocinas y baños. Fuera de estas 

zonas, el ocupante tendría libertad para distribuir la planta de su volumen asignado de la manera que 
deseara. (Frampton, 2014, p.292)

A infra-estrutura seria providenciada pelo Estado e projectada por arquitectos e engenheiros; os 

módulos interiores contariam com uma abordagem individual, permitindo a auto-construção, num 

envolvimento dos utilizadores na construção dos seus habitats. Tentava-se, assim, desenhar “large 

projects without necessarily imposing uniformity and rigidity” (Habraken, 1987, p.3)

Frampton aponta uma mesma falha a Habraken e Friedman: ambos pareciam ignorar que 

gran parte de la ‘libertad’ inherente al sistema desapareciera automáticamente en cuanto estuviera 
bajo los auspicios del capital monopolista. Después de todo, la vivienda todavía tenía que convertirse 

en un artículo de consumo. (Frampton, 2014, p.293)

Isto porque os dois modelos estariam dependentes da disponibilidade financeira e técnica de cada 

família para conseguir as componentes pré-fabricadas necessárias para completar a construção.

Por estes anos, no contexto nacional, os arquitectos ocupavam-se de um processo pioneiro que se 

transformaria numa referência incontornável nos estudos de práticas participativas em arquitectura: o 

processo SAAL. Criado em 1974 por Nuno Portas (1934-), então secretário de estado da habitação, 

contou com a energia revolucionária que se vivia à época para aliar arquitectos e populações no 

combate às carências habitacionais dos centros urbanos. 

Apesar da sua curta duração (1974-76) e de muitos projectos terem ficado por cumprir, o SAAL e os 

arquitectos nele envolvidos deixam-nos ensinamentos ricos no campo da participação.

Alexandre Alves Costa (1939-) defende que no SAAL se conseguiu uma mediação entre “verdadeira 

participação dos moradores e as competências técnicas dos arquitetos” (Alves Costa, 2013, s.p.). 

Neste processo os arquitectos assumiam preocupações sociológicas e antropológicas, dispostos a 

aceitar todas as decisões da população, implicando grandes alterações “do ponto de vista 

metodológico”, sem nunca renunciar que “a resolução projetual competia aos arquitectos” (Alves 

Costa, 2014, s.p.).

O SAAL seria um momento único na arquitectura portuguesa e nas práticas participativas: ao 

contrário da maioria das propostas latino-americanas, ou das de Friedman e Habraken, a auto-

construção não era bem vista (tendo acontecido em casos pontuais) uma vez que os arquitectos 
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(apoiados pelo Estado) não aceitavam demitir-se das suas funções técnicas, apresentando-se com 

total disponibilidade para o diálogo e para cumprir os desejos populares, mantendo a mesma 

responsabilidade e rigor de um “processo tradicional” (Alves Costa, 2014, s.p.).

O SAAL é um processo admirável e irrepetível (tendo em conta o contexto revolucionário da época) 

que, como destaca Sardo (2014, p.32-37), punha definitivamente de parte o modelo de planeamento,

por mais socialmente informado, em favor de um encontro empírico com as necessidades de uma 
determinada comunidade e o desenvolvimento de metodologias e objectivos com ela definidos. (…) O 

SAAL é, portanto, um momento de transição no qual se joga, com uma intensidade enorme, a 
imanência do político no contexto da arquitectura.

Os arquitectos do SAAL, com total confiança nos mecanismos da participação, não deixam de parte o 

ponto de vista crítico face ao tema. Álvaro Siza Vieira (1933-), entrevistado em 2008, expunha a sua 

inquietude do seguinte modo:

(…) defendia que aquele diálogo era muito mais rico quando transferido para uma comunidade. Mais 
tarde, esse processo participativo do SAAL viria a sofrer uma normalização do que tinha sido um 

ambiente de energia e um pouco caótico. Curiosamente a palavra participação acabou tornar-se 
quase uma maldição e, em determinada altura, significava disciplinarmente má arquitectura. (…) É um 

processo, aliás como todos, cheio de riscos de cair na demagogia e num conformismo de outra 
ordem. (Siza Vieira, 2008, p.46)

Esta consciência da fragilidade da participação seria partilhada com Alexandre Alves Costa, 

recordando o risco de “poder cair-se muito facilmente na questão do populismo” (Alves Costa, 2014, 

s.p.). 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12 Exposição Architecture without architects, MoMA, 1964 13 A cidade como um ovo, diagrama de Cedric Price, 1982
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14 Villa Spatiale, sobre Paris. Yona Friedman, 1956.

15 Estudo do sistema de suportes.  
John N. Habraken, 1979.

16 Cartaz e manifestação pelo direito à habitação, no período do SAAL



02.3 Projectar para, projectar com  

Dedicaremos este ponto à análise de dois arquitectos que foram capazes de entender a participação 

na sua complexidade, longe de receitas ou métodos fechados, assumindo uma visão política da 

arquitectura em toda a sua obra (construída, escrita ou desenhada): Lina Bo Bardi (1914-1992) e 

Giancarlo de Carlo, que inscrevemos na mesma “cartografia de contra-poder” de Cedric Price. 

Lina Bo Bardi teve um entendimento muito próprio sobre as questões do relacional em arquitectura. 

O seu trabalho é extenso e diverso - para além da obra construída, deixa uma vasta colecção de 

textos e desenhos, onde se confirma a sua dedicação ao ensino e o particular interesse pela cultura e 

pelo espaço do museu. 

Não fez parte do Team X, mas coincidiu, em muitos pontos, com os seus membros -  próxima de De 

Carlo, por razões que ficarão explicitas nas próximas páginas; “her brutalism brings her close to the 

Smithsons; her embrancing of “folk culture” earned her an ally in Aldo van Eyck” (Rubino, 2013, p.26). 

Nasce em Itália, onde inicia a sua formação e trabalho, colaborando com Gio Ponti (1891-1979) e 

Bruno Zevi (1918-2000); com o segundo fundaria a revista semanal Cultura della Vita (Montaner, 

1997, p.12), onde ficava explícita a sua atenção antropológica, na preocupação com o lugar e as 

pessoas.

É no Brasil que o seu corpo de trabalho ganha expressão; fora do Brasil continuam a ser deficitários 

os estudos sobre a sua obra, por questões de género e pela condição periférica do território onde se 

insere, reforçando a ideia de que existe uma hegemonia ocidental na escrita da história da 

arquitectura do século XX.

A obra de Lina Bo Bardi deve ser lida como uma “acção corpo a corpo com a realidade”, à 

semelhança do trabalho de autores como Frederick Kiesler (1890-1965), Joseph Beuys (1921-1986), 

John Cage (1912-1992) ou Helio Oiticica (1937-1980):

(…) de la misma manera que en la actividad de todos estos artistas del siglo XX no han existido 
fronteras entre los distintos campos del arte, Lina Bo Bardi buscó una actividad artística global que se 

desarolló en muy diversas disciplinas (Montaner, 1997, p.13).

Montaner (1997, p.12) coloca Bo Bardi numa “terceira geração” do Movimento Moderno, classificando 

a sua participação como uma das “más originales y significativas”. 

Da modernidade, apreende a “ambition to design everything from the teaspoon to the city as a whole.” 

(Rubino, 2013, p.16); os pontos de divergência residem na maneira de encarar a profissão - abrindo 

espaço para múltiplas respostas, consciente do contexto socio-político e disposta a actuar no real: 

“an awerness of a reality goes hand in hand with the political awareness, with regard to both 

economics and the architect’s sense of moral responsibility” (Bo Bardi, 1979, p.176). Para a 

arquitecta, a possibilidade de ser moderna radicava no “atenuar da urgência”, mantendo-se “fiel a la 

historia, a la realidad.” (Montaner, 1997,p.15)
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Lina Bo Bardi guiava-se por uma visão emancipatória da modernidade, superando a via abstracta e 

formal da linguagem institucionalizada, conseguindo equilibrar valores aparentemente antagónicos:

Si la arquitectura moderna era antihistórica, ella consiguió hacer obras en las que modernidad y 
tradición no eran antagónicas. Si el arte moderno era intelectual, internacional y reacio al gusto 

establecido y a las convenciones, en Brasil han sido posibles una arquitectura y un arte modernos 
enraizados en la experiencia del arte popular, negro e indígena, rigurosamente distintos del 

foclorismo, el populismo y la nostalgia. Si la arquitectura racionalista se basaba en la simplificación, la 
repetición y los prototipos, Lina Bo Bardi supo introducir sobre un soporte estrictamente racional y 

funcional, ingredientes poéticos, irracionales, exuberrantes e irrepetibles. (Montaner, 1997,p.13)

Trabalhava no campo do humanismo, onde indicava para a arquitectura e para os arquitectos um 

projecto de mediação das formas de vida do homem e uma responsabilidade na sua criação (Lima, 

2013, p.74) - a arquitectura não poderia continuar centrada na expressão dos desejos de um 

indivíduo , devia sim participar de um esforço colectivo na/para a cidade.49

Deixa uma carga conceptual vasta no seu trabalho, que muitas vezes tinha como maior foco a 

experimentação no processo de desenvolvimento de programas colectivos, mais do que a elaboração 

de um “portefólio pessoal” (Lima, 2013, p.4). O trabalho acontecia em colaboração directa com todos 

os envolvidos no processo (do desenho à construção), recusando a “aura” de um atelier de 

arquitectura como espaço sagrado, de pura criação (espaço onde se adia o contacto com a 

realidade, através da imersão no estúdio ):50

(…) yo no tengo una oficina. (…) construyo una oficina junto a los ingenieros, los técnicos y los 

obreros, en la obra. Así, la experiencia de una obra es mucho más fuerte y la colaboración entre todos 
estos profesionales es total. (Bo Bardi, 1990, p.213)

Durante o seu percurso, procurou uma linguagem directa, simples e clara que lhe permitisse uma 

abordagem pedagógica da arquitectura. Para Bo Bardi, qualquer pessoa tinha em si criatividade, a 

possibilidade de uma interpretação do seu contexto, que não devia ser classificada segundo juízos ou 

hierarquias, mas sim assimilada e traduzida na produção arquitectónica.  

Através da leitura de Gramsci, Bo Bardi entende o potencial libertador do quotidiano e da cultura 

popular, defendendo que “neither artists nor intellectuals have superior power or knowledge, nor was 

culture something handed down by them” (Lima, 2013, p.89). Neste sentido, o trabalho de Lina Bo 

Bardi coincide com o de Paulo Freire  (1992-1997), na fusão entre pedagogia e crítica, através da 51

inclusão das massas não informadas e não intelectuais (os “oprimidos”) na cultura. Freire era 

defensor de uma “pedagogia afectiva”, que promovesse o diálogo horizontal e a simpatia entre pólos 

- professor e aprendiz -, acreditando que só assim poderia existir comunicação. Bo Bardi e Freire 

 No artigo “Arquitectura ou arquitectura” (1958), Lina Bo Bardi tece críticas ao posicionamento de autores como Oscar 49

Niemeyer, centrado numa prática de “arte pela arte”. 

 Tema explorado no capítulo primeiro, a partir de Till (2005)50

 Educador e filósofo brasileiro, foi um dos maiores pensadores da pedagogia crítica51
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partilham o sentido de uma pedagogia que elimina “pela raiz as relações autoritárias, na qual não há 

escola nem professora, mas círculos de cultura e um coordenador” (Oliveira, 2015, p.88) 

Se Paulo Freire defendia a sua teoria associada ao ambiente escolar, Bo Bardi aplica-a ao âmbito do 

museu - ambas instituições com regras estritas e historicamente responsáveis pelo estabelecimento 

de uma cultura normativa, representando por isso pontos nevrálgicos no que à redistribuição de 

poder diz respeito. Bo Bardi viria a encontrar uma série de mecanismos para democratizar o acesso 

da população à cultura, corporizada no museu de arte (Coutinho, 2019).

Um dos seus projectos mais emblemáticos, o MASP é expressão da busca por um

espacio donde la comunidad se encuentra, dialoga e interviene de manera libre y creativa. Este 
espacio comunitario en torno a actividades artísticas, educativas y lúdicas nada tiene que ver con los 

conceptos reaccionarios de la cultura popular o consumistas del kitsch. (Montaner, 1997, pp.21-22)

Como nos lembra Ferraz (2013, pp.234-235), um projecto deste tipo só poderia ter lugar “nas 

Americas”, “far away from the musty norms of the Beaux-Arts academies of the old world”. No MASP, 

Lina Bo Bardi toma uma série de decisões museológicas que reflectem a sua maneira radical de 

pensar a relação arte-espectador. Destas, destacamos a indefinição do percurso expositivo, 

convidando à livre circulação dos visitantes; a proposta de disposição das obras na galeria sem a 

tradicional ordem cronológica e a colocação das legendas no verso da obra (Coutinho, 2019).

É assim que o museu se transforma, de lugar-arquivo a lugar-presente, em movimento e onde se 

reinventam significados: “the museum was a “nothing”, a pursuit of freedom, a breaking down of 

barriers, a capacity to be free in the face of things” (Bo Bardi, 1990, p.207)

O expositor criado em específico para o MASP, de betão e vidro, é o objecto que resume todos os 

seus pressupostos de museu inclusivo: 

Sobre os cavaletes de vidro os quadros interpelam o visitante. As obras estão colocadas sobre um 

fundo neutro, são situadas de modo a que não se coloquem em relevo antes que o observador lhes 
ponha a vista. “Não dizem portanto, ‘deves admirar, é Rembrandt’, mas deixam o espectador a 

observação pura e desprevenida”. Nos cavaletes as legendas são abolidas e toda informação teórica 
é colocada detrás dos quadros, tornando-os ainda mais autônomos. No MASP a arte dá literalmente 

as costas para a academia, elas tomam direções oposta. (Oliveira, 2016, s.p.)

Na obra de Lina Bo Bardi encontramos “la riqueza de los valores comunitarios, la necesidad de 

espacios poéticos para la gente, espacios creativos como embrión generador de una 

comunidad” (Montaner, 199, p.21). Ferraz (2014, p.51) considera que Bo Bardi foi capaz de 

abandonar a ideia de composição de fachada, belo ou clássico, procurando em substituição da 

beleza, “a poesia, e assim como na poesia, admitia em sua arquitetura as contradições, os acidentes 

de percurso durante a obra, as contingências”. 
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Devemos também atentar na crítica lúcida e severa às políticas de habitação brasileiras  e à 52

tendência para solucionar os problemas profundos com intervenções esporádicas e superficiais, 

como “actos de caridade”: 

We urgently need to implement a national plan for public housing (…) not some Salvation Army-style 
rallying around. Public housing is a right, not a gift. The state as a duty to resolve the situation and its 

first step should be to debunk the myths and distortions put about the private sector, by real-estate 
speculators and by those who are aware of the injustice, but instead of resolutely attempting to tackle 

the problem trot out self-justifications to ease the ir consciences. To do this we need to eliminate a 
whole list of things: abstract optimism, scpeticism about state intervention, the belief that public 

housing will note solve the housing problem for everyone, the belief that the poor are to blame for the 
slums, the habit of prioritising the interests of the individual over those of society. (Bo Bardi, 1958, pp.

117-118)

Sem nunca referir a “participação dos utilizadores” de maneira explícita e convencional, Lina Bo Bardi 

deixa um legado inquestionável no que ao papel do arquitecto e da arquitectura nas transformações 

sociais diz respeito. Este passa pela tomada de consciência de que o real - em toda a sua 

complexidade e conflitualidade - é o único lugar a partir do qual o arquitecto pode actuar 

certeiramente; é nesta lógica de entendimento e afectividade entre arquitecto e contexto, que radica a 

possibilidade de uma acção focada no outro e na sua singularidade, em vez de na sua diferença 

(manobrada a partir de um centro) - sem condescendência alguma, até porque o próprio arquitecto 

deverá fazer um exercício de reconstrução da sua identidade e superar erros que persistem desde a 

Renascença:

(…) references and rules (some of which are still accepted today), which gave rise to inferiority 

complexes so severe that the continuous and organic development of architecture was hindered. (Bo 
Bardi, 1990, p.200)


 Devemos ter em conta a dimensão da carência habitacional no Brasil, por resolver até hoje; em particular o caso das 52

favelas.
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17 Desenho de estudo para o MASP, Lina Bo Bardi, 1965
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19 Lina Bo Bardi na construção do MASP, acompanhada da  
obra de Van Gogh num dos seus expositores

18 Pinacoteca do MASP, com os expositores de Lina Bo Bardi



Manfredo Tafuri classificou Giancarlo de Carlo como um “rare intellectual in architecture” (McKean, 

2009, p.6), detentor de um rigoroso posicionamento socio-político que manteve ao longo de toda a 

sua diversa obra. Fazendo parte do Team X, o italiano associava a viragem estilística do movimento 

moderno a uma ordem repressiva que, nos seus esforços por encontrar legitimidade universal tinha 

sucumbido, reduzida a um “style and uncoupled from its social core, he saw it becoming not only 

elitist but sterile. (…) this terrifyingly abstract world, based on the urges to unify, separate and control.” 

(McKean, 2009, p.114)  

De Carlo encontrava, nos discursos incluídos nas actas dos CIAM sobre “o coração da cidade”, uma 

desculpabilização da exploração dos centros das cidades e da renovação urbana como eufemismo 

para “lo que en realidad era un desplazamiento de los pobres” (Frampton, p.283).

Se a fluidez e falta de limites da disciplina arquitectónica podia ser, muitas vezes, uma vantagem, 

também a empurravam para um estado vago e confuso, a partir do qual, De Carlo (1968) era 

impelido a questionar “quem é o público da arquitectura?”. Na sua aparente simplicidade, esta 

questão (que dá origem ao texto mais reproduzido do italiano, Architecture’s Public (1968)) levantava 

uma série de problemas relativos a hierarquias, poder e interesses, procurando entender ao serviço 

de quem trabalhava o arquitecto: “The architects themselves? The clients who commission the 

buildings? The people – all the people who use architecture?” (De Carlo, 1968, p.6).

A partir do questionamento radical do status quo, De Carlo denúncia o afastamento da arquitectura 

do contexto social no qual, invariavelmente, se insere, cedendo a uma atitude elitista dos seus 

protagonistas, que acentuava a superficialidade da disciplina - isolando-a da realidade, empurrando-

a para uma “floating condition” (De Carlo, 1968, p.6). 


Para o arquitecto italiano, momentos como a revolta estudantil de 1968 comprovavam a 

necesaria culminación de la crisis de la enseñanza arquitectónica, sino también un reflejo de las 

disfunciones más profundas y significativas de la prática y teoria arquitectónicas, esta última usada 
con frecuencia para mistificar la verdadera trama de poder y explotación que impregnaba toda la 

sociedad. (Frampton, 2014, p. 281) 

Deste ponto de vista, a arquitectura devia ser “less and less the representation of its designers and 

more and more the representation of its users” (McKean, 2009, p.115). Os arquitectos deveriam 

trabalhar conscientes das hierarquias estabelecidas e do poder a si associado, sem deixar que esse 

mesmo poder se sobrepusesse aos valores e à ética profissional - tornando o compromisso social 

mais difícil: 

In all epochs, whatever the importance of his role, the architect has been subject to the world view of 

those in power. Since money, materials, land and authority to act were necessary, and since the ruling 
power was the only force capable of furnishing him with these means, the architect by definition had to 

identify himself with it, even transforming himself into its operative appendage. (De Carlo, 1968, p.5)
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Esta imagem do arquitecto como “apêndice operativo” era a assunção clara da derrota dos meios 

tradicionais da prática arquitectónica, pela sua ineficácia face às urgências daquele tempo e 

necessidade de procurar novas maneiras de actuar em arquitectura, afastadas do “profissionalismo 

burguês” que só respondia às questões do como e se esquecia de enfrentar os problemas do porquê 

(De Carlo, p.5). Perante a complexidade de um mundo bipolarizado entre os extremos do capitalismo 

e socialismo, o arquitecto devia ser capaz de desenvolver novas competências, ser mais flexível e 

estar disposto a expôr-se e renovar-se.

Para De Carlo a prática arquitectónica tinha a capacidade de representar uma cultura, o que 

responsabilizava o arquitecto política e socialmente:

As long as a group of humans in physical space exists, the physical organisation of space will continue 
not only as a fundamental necessity of existence, but also as the most direct and concrete means of 

communicating via materialised systems of self-representation. (De Carlo, 2009, p.11)

Essa cultura, em geral, nunca era plana, limpa, sem rugosidades, ao contrário daquilo que o 

Movimento Moderno queria fazer crer. A vida de um grupo e a sua interação com a arquitectura e 

com o espaço construído (por eles, ou por outros) eram uma “corrupção positiva”, um estado de 

conflito importante na concretização da arquitectura em si mesma . Assim,53

(…) all barriers between builders and users must be abolished, so that building and using become two 

different parts of the same planning process. Therefore the intrinsic aggressiveness of architecture and 
the forced passivity of the user must dissolve in a condition of creative and decisional equivalence 

where each – with a different specific impact – is the architect, and every architectural event – 
regardless of who conceives it and carries it out – is considered architecture. (De Carlo, 1968, p.11)

A metamorfose disciplinar idealizada por De Carlo coincidia com a subversão da condição em que o 

ser-arquitecto era resultado da repressiva delegação de poder e o ser-arquitectura era coincidente 

com a ilustração de códigos de classe (De Carlo, 1968, p.11). Aqui reside um apelo à complexidade, 

não de formas, mas de vida, de entendimento das intrincadas relações entre múltiplos participantes 

de um processo arquitectónico, num mundo de fluxos, dinâmicas e oposições, “where objects are far 

less central than process” (McKean, 2009, p.114):

De Carlo is not easily consumed (…) his architecture does not consist of a series of objects which can 
be captured on the pages of a glossy picture book. Rather it is a flux, it is slippery, elusive and not 

easily pinned down; it consist of processes rather than products, means rather than ends; it is centered 
on people and action; and it is meaningless without them. 

Como McKean (2009, p.114) assinala, De Carlo insistia na necessidade de reencontrar a essência, 

da prática arquitectónica. Para tal, o arquitecto não podia fugir ao conflito com o real e humano - ideia 

 Na contemporaneidade é Markus Miessen (2010) quem mais se aproxima deste pensamento de De Carlo, ao proclamar que 53

a verdadeira participação é feita de conflito - da posta em jogo de todos os agentes envolvidos, nas suas diferenças e 
discordâncias.
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que aproxima De Carlo de Bo Bardi. É nesta perspectiva que aparece como inevitável o envolvimento 

de cada grupo de destinatários em todo o processo de produção arquitectónica, cada um com as 

suas responsabilidades: 

(…) he sees ordinary people numbed by their exclusion for so long from any responsibility in the 
process of transforming their environment. (…) architecture requires that individuals and groups take 

responsibilities in the initiation process, in the production processes, and in the inhabitation processes. 
(McKean, 2006, p.114) 

Para alcançar o compromisso devido, a participação aparecia como espaço de reflexão e 

aprendizagem (para arquitecto e público). Todo o espectro objecto-sujeito que participa no processo 

arquitectónico devia ser alterado, substituindo o “projectar para” (“forever authoritarian and 

repressive”), por um “projectar com”, libertador e democrático (De Carlo, 1968, pp.12-13). Por mais 

socialmente informado que fosse o modelo de planeamento, este deveria ser dispensado “em favor 

de um encontro empírico com as necessidades de uma determinada comunidade e o 

desenvolvimento de metodologias e objectivos com ela definidos.” (Sardo, 2014, p.32)

Para De Carlo a participação não significava sentar o utilizador no lugar do desenhador, ou forçá-lo a 

“ditar desejos” enquanto o arquitecto os transformava em imagens - isso seria uma interpretação 

literal da participação (De Carlo, 1968, p.14). Em vez disso, a participação só poderia ser um 

processo múltiplo e contínuo (e sublinhamos processo), que De Carlo tripartia:

This process begins with the discovery of the users’ needs, passing through the formulation of formal 
and organisational hypotheses before entering the phase of use. Here, instead of reaching its usual full 

stop, the process must be reopened in a continuous alternation of controls and reformula-tions, 
feeding back into the earlier phases. (De Carlo, 1968, p.14)

A descoberta das necessidades, formulação de hipóteses e efectivo uso não tinham de ser 

sequenciais, mas cíclicas, possibilitando diferentes modos de acção e relação. Exigiam sim a recolha 

de informação de modo crítico e sem pré concepções, aceitando os confrontos e conflitos que 

surgem deste processo, “in other words risking the very cultural structures (experiences, values and 

codes) of those who set off the process” (De Carlo, 1968, p.14).

Uma vez mais, compreende-se como falar de participação é falar de conflito, de quebrar barreiras e 

preconceitos profissionais e intelectuais, uma vez que, como recorda De Carlo (1968,p.14) aqueles 

que excluímos do seio do poder (daquilo que habitualmente chamamos cultura, arte ou arquitectura) 

não estão num estágio intermédio esperando “subir” até ao próximo patamar; são, em vez disso, 

portadores de um potencial que existe, de facto, e que se manifesta esporadicamente nas margens - 

não chegando a ser institucionalizado pelo poder. Aquilo que muitas vezes entendemos como 

“desordem” nasce do nosso preconceito do que deve ser a “ordem”:  

But while the pathological dregs of ‘order’ are the result of the exasperation of an authoritarian and 
repressive condition which outruns its own rules, spreading in a state of amorphous violence, the 
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‘disorder’ opposed to it has a complex branching structure of its own which, not being institutionalised, 
renews itself continually, constantly reinventing images of a reality in transformation (De Carlo, 1968, 

p.15).

Ecoa nestas palavras aquilo que, mais tarde, Deleuze e Guattari (1987) formulariam como o 

pensamento rizomático - aquele que não conhece hierarquias, mas que se expande e as reordena 

continuamente. 

Pensar deste modo obriga-nos a reconhecer ao outro o direito a expressar-se, a ter os seus desejos, 

medindo até onde estamos dispostos a ir na subversão do nosso sistema tradicional de valores, 

construído na não-participação, “unleashing energies that have not yet been explored” (De Carlo, 

1968, p.14). 

De Carlo e Lina Bo Bardi coincidem no entendimento que

(…) a vida pode assumir um contorno de conhecimento (…) abordável através das metodologias de 

contacto e auscultação que transformam uma disciplina centrada na ideia de projecto numa prática 
derivada de um processo negocial. (…) [desenvolvendo] um ponto de vista performativo em torno dos 

vários agentes do processo arquitectónico, nas múltiplas camadas de sentido que o termo pode abrir. 
(Sardo, 2014, p.32-35)

A arquitectura transformar-se-ia então num espaço onde “all is process, where building is a verb 

rather than a noun” (McKean, 2006, p.149).
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03 O caso Elemental
Se vogliamo che tutto rimanga come è, 

bisogna che tutto cambi. 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1959 

03.1 História de um do-thank

Decidimos estudar o caso do do tank Elemental, por ser um dos mais mediáticos da arquitectura 

contemporânea, responsável pela generalização do debate sobre práticas participativas. Nas 

próximas páginas, partilham o protagonismo a Elemental, enquanto gabinete de arquitectura e o seu 

arquitecto principal, Alejandro Aravena (1967-). A alternância entre o uso do singular e plural neste 

capítulo revelam a dificuldade em distinguir o que é parte de um colectivo com interesse na habitação 

social e o que é a força de um arquitecto que vence o Pritzker, a título singular. 

De entre os vários projectos de habitação social desenvolvidos pela Elemental nos últimos 20 anos, 

escolhemos analisar o caso da Quinta Monroy (Iquique, 2003) - o mais reproduzido e o primeiro, de 

entre a série de “meias-casas” desenvolvidas pelo do tank; em paralelo fazemos a leitura do papel de 

Aravena como director da 15ª Bienal. Estes casos apresentam-se como momentos chave na 

constituição de um discurso em torno da “nova” arquitectura social ou activista; a ulterior análise é 

centrada nesse mesmo discurso que, tal como destaca Foucault (Díaz, 2014, p.51), é sempre mais 

que o acumular de afirmações por parte de um orador: é o conjunto das lutas micro-políticas entre 

distintos enunciados, de onde emerge uma interpretação hegemónica que expulsa os seus 

contraditórios.

Aravena pertence à “geração dourada da arquitectura chilena”  (Soto e Berdicheski, 2015), ao lado 54

de nomes sonantes como Smiljan Radic (1965-) ou Cecilia Puga (1961-). Todos eles são arquitectos 

pela Escola de Arquitectura da PUC e alunos de Fernando Pérez Oyarzun (1950-), uma figura chave 

na arquitectura chilena, além de mestre da “geração dourada”, como defensor da necessidade de 

aliar teoria e história à prática da arquitectura.

 Grupo de 5 arquitectos da PUC que, em 2000, Fernando Pérez indicou ao chairman do Departamento de Arquitectura da 54

Universidade de Harvard como os “hot young architects”: Alejandro Aravena, Mathias Klotz, Cecilia Puga, Smiljan Radic e 
Sebastián Irarrázavel.
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O chileno começa a destacar-se no início do século XXI, com a encomenda de uma série de edifícios 

para distintas faculdades da PUC, onde expressa uma compreensão de “materials and construction, 

but also the importance of poetry and the power of architecture to communicate on many 

levels” (Breyer et al., 2016, s.p.). Em paralelo, desenvolve na Elemental projectos dedicados às 

carências habitacionais em território chileno que lhe vão concedendo mérito além-fronteiras. Em 2008 

vence o Leão de Prata na Bienal, com o projecto da Quinta Monroy. A este respeito, o crítico 

argentino Fredy Massad, tece críticas a um novo estrelato, que coincidem com a análise por nós 

proposta: 

The choice didn’t seem incidental at the time and appears absolutely deliberate now: the sound of the 

swan song of star-architecture was growing louder and, rather cunningly, Aravena had been paving his 
way to the star-architects arena through a carefully constructed narrative of his project and his 

persona. Rather than the actual project, it felt as though the Silver Lion had been awarded to that 
seductive presentation of scarcity as (apparent) stimulus for creativity, innovation and moral renovation 

embodied in Aravena’s charismatic figure. (Massad, 2017, s.p.)

Jurado do Prémio Pritzker entre 2009 e 2015, Aravena é escolhido como curador da Bienal do ano 

seguinte (sendo o primeiro latino-americano à frente da mostra). Em 2016 é laureado com o Prémio 

Pritzker, por representar a liderança de uma

new generation of architects that has a holistic understanding of the built environment and has clearly 

demonstrated the ability to connect social responsibility, economic demands, design of human habitat 
and the city. Few have risen to the demands of practicing architecture as an artful endeavor, as well as 

meeting today's social and economic challenges. Aravena, from his native Chile, has achieved both, 
and in doing so has meaningfully expanded the role of the architect. (Breyer et al., 2016, s.p.)

Aravena foi considerado um exemplo da capacidade do arquitecto adoptar “múltiplos papeis”, 

descobrindo novas oportunidades para a disciplina. É-lhe outorgado o mérito (pelo qual continua a 

ser premiado e convidado múltiplas para conferências e publicações) de renovar a prática 

arquitectónica, repensando o modo como se responde às exigências do presente, sem comprometer 

o futuro, ao serviço de “greater social and humanitarian needs” (Breyer et al, 2016, s.p.).

Aprofundar os significados do discurso de Aravena e dos méritos que lhe são reconhecidos implica 

também olhar para o contexto específico onde o núcleo duro do seu trabalho se conforma: o Chile, 

país conhecido por ter sido laboratório dos Chicago Boys , é hoje considerado um “oásis” (para citar 55

as recentes declarações do actual presidente Sebastian Piñera) no panorama político e económico 

da América Latina; outros autores preferem entendê-lo como um caso de subdesarollo exitoso 

(Elisondo, 2002) ou, nas palavras de Francisco Díaz (2014), “uma ilha de monges católicos”:

 Os “chicago boys” foram o grupo de economistas chilenos que formularam a política económica de Augusto Pinochet, 55

estudantes de Milton Friedman na Universidade de Chicago. É historicamente aceite que, durante o regime de ditadura militar 
(1973-1990), o Chile serviu como primeiro laboratório das ideias neo-liberais, idealizadas nos Estados Unidos da América e 
posteriormente globalizadas.  
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a carefully crafted theoretical operation constructed on the grounds of an ascetic Catholic culture that 
was learning to enjoy the delights of neo-liberalism and globalization. (…) Within the country’s return to 

democracy in the 1990s, the new authorities managed to turn the political loneliness of Chile during 
Pinochet’s regime into and advantage by promoting the country as an island of discipline, fiscal order 

and safety surrounded by far less successful states. (…) Chile brought together the remoteness, 
isolation, austerity, modesty and asceticism: all of the characteristics that define a monkish life.  (Díaz, 

2014, pp.50-51)

É nesta lógica de austeridade e escassez, promovida na ditadura e continuada no prelúdio da 

democracia chilena, que se estabelecem os arquitectos da “geração dourada”. Deste feito, emergem 

as inevitáveis afinidades entre austeridade e neoliberalismo, contribuindo a estetização da escassez 

para turvar as relações de poder implícitas a esta “monkish life” - ou não estivesse, tal como recorda 

Aureli (2013, p.4), imbuída na história do capitalismo a vantagem do mote “less is more”, a começar 

pela redução dos custos de produção. 

Segundo Aureli (2013), o ascetismo está para o capitalismo como um “imperativo moral” que guia a 

acção do sujeito: 

(…) asceticism becomes a form of life in which sacrifice and hard work are seen as the necessary 

foundation for future revenue and consumption - or, in times of economic recession, as the sole means 
to repay a debt. Just as scarcity of resources represents one of the fundamental tropes of capitalism - 

an exhortation to perform productively by competition and abnegation - asceticism becomes the moral 
legitimation of the status quo. (Aureli, 2013, p.31)

Em tempos de recessão (ou num país em que a escassez é normativa), a qualidade ascética 

rapidamente se converte em marketing - transferindo-se a responsabilidade das crises para os 

consumidores e trabalhadores comuns, que devem aprender a viver com menos, gerando um clima 

de incerteza e contenção, onde “it’s easy to imagine the end of the world (…) but you can not imagine 

the end of capitalism” (Žižek, 2011).

Aravena parece mover-se num frágil equilíbrio entre “nova arquitectura social” e compromisso com as 

leis invisíveis do neoliberalismo. De entre os membros da “geração dourada” - que, por norma, se 

preza pela excelência da arquitectura de autor - Aravena tem um modo de auto-promoção particular. 

Essa operação inicia-se com provocadora substituição de “think” por “do” no seu do tank. Escolha 

que deixa adivinhar uma prática que se quer de “respostas simples, a problemas complexos”. Esta 

ideia de simplificação é continuada pelo repetido uso da equação “x=?”, em desenhos (figura 22), 

publicações e conferências, confirmando que a complexidade do problema é reduzível a uma breve 

equação. 

A Elemental afirma-se como um grupo de investigação pela prática, operando “sobre la realidad 

haciendo obras” (Aravena & Iacobelli, 2012, p.51). A posição marcadamente operativa é comprovada 

pela vontade de “agir” e a “aceitar”:
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(…) un Do Tank (operativo en torno al bien común), obliga a aceptar restricciones de un determinado 
problema (económicas, legales, políticas, sociales, temporales, etc.) (…) si el DO acepta las 

restricciones para hacer viable un proyecto, el TANK cautela las condiciones que éste debe cumplir 
para contribuir al bien común. (Aravena & Iacobelli, 2012, p.51)

Afastando-se de outros arquitectos que se guiam por “motivaciones meramente éticas, morales y/o 

humanitarias” (Aravena & Iacobelli, 2012, p.32), para Aravena o objecto arquitectónico é o objectivo 

da sua pesquisa e trabalho:

the battle for a better built environment is (…) nothing more – but also nothing less – than the 
disciplined construction of the spaces in which life takes place. (Aravena, 2015, s.p.)

Tal como o próprio assume, a “arquitectura elemental es un asunto de mérito intelectual, inteligencia 

práctica del más alto nivel; calidad más que caridad profesional” (Aravena & Iacobelli, 2012, p.32). 

Parte da fundamentação do discurso de Aravena está nesta ideia de que tudo se pode reduzir a uma 

“inteligência prática”, traduzível em fórmulas: colocando na equação as “restrições” somadas à 

“inteligencia prática de mais alto nível” o resultado é o objecto elementar. Nesta narrativa matemática 

identificamos um desejo de aproximação aos “não-arquitectos”, que substitui o processo relacional e 

afectivo (proposto por De Carlo ou Lina Bo Bardi) guiado pela incerteza de cada contexto, pela 

entrega de respostas depuradas, que não deixam espaço para dúvida e que, através da lógica 

matemática, se tornam irrevogáveis. Como o próprio Aravena explica, o seu interesse está mais em 

aparecer no The Economist ou no Times, do que na El Croquis (Levinson, 2004, p.158). 

Este afastamento dos discursos (ditos) complexos ou intelectualizados da arquitectura funciona  

como parte de uma inteligente estratégia de promoção e legitimação, próxima da estratégia 

“populista”, como definida por Zaera-Polo (2016, pp.7-9):

[um discurso] que parece estar diseñado para titulares periodísticos o para carátulas de página de 
Internet, o para jugar de manera eficaz con el discurso diseñado en los one-liners, talking points y 

soundbites típicos de las nuevas técnicas de la retórica política contemporánea. No hay teorías 
misteriosas o paradigmas complejos que sustenten los proyectos (…) se presentan con una lógica 

esquemática, simplificada e inexpresiva (…). Con el fin de movilizar a una opinión pública con una 
capacidad de atención decreciente, la arquitectura tiene que ser fundamentalmente legible e incluso 

obvia. (…) juegan con figuraciones reconocibles, ready-mades, la distorsión de formas genéricas y el 
recurso a un vocabulario arquitectónico reconocible. Siempre hay una inmediatez en la lectura, una 

obviedad que muchas de estas prácticas emplean magistralmente (…) La complejidad formal está 
pasada de moda. Por el contrario, un cierto nivel de simplificación conceptual elimina las 

incertidumbres del diagrama y lo convierte en una forma directa y eficaz de comunicación. (…) El 
populismo se ha convertido en el arma definitiva en este medio: sólo lo más obvio y fácilmente 

digerible sobrevive en ese entorno.

Depois de ouvir uma Ted Talk (figura. 23) ou conferência do arquitecto chileno, parece não restar 

espaço para dúvidas: a “meia-casa boa” é a única solução da equação. 
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03.2 A narrativa incremental

O Chile tem uma complexa história de políticas de habitação social, onde podemos encontrar a 

aplicação de distintos modelos de auto-construção, cujas implicações são visíveis no presente, tal 

como sintetiza o artigo de Quintana (2014, pp.30-43). 

Entre 1940 e 1960 a cidade de Santiago duplicaria a sua população, desencadeando uma crise 

habitacional, com maiores prejuízos para as camadas pobres. O então presidente Eduardo Frei 

Montalva estabelecia a Operación Sítio (1964-70) como solução rápida face à urgência, falta de 

orçamento e necessidade de controlar as tomas. Na impossibilidade de entregar casas a toda a 

população em extrema pobreza, o Estado entregava parcelas de terreno urbanizadas, com acesso a 

serviços e equipamentos básicos - o “lote contenía una pequeña unidad sanitaria de baño y cocina 

conectada a los servicios básicos. Las viviendas definitivas serían construidas en gran medida por los 

propios pobladores” (Quintana, 2014, p.32). 

Esta estratégia providenciaria cerca de 71 mil “sítios”, urbanizando extensas áreas da periferia de 

Santiago, mas seria alvo de críticas “no solo porque el proceso de autoconstrución se consideraba 

como discriminatorio hacia la gente con menos recursos, sino también por su localización” (Quintana, 

2014, p.34).

Ao mesmo tempo, um dos mais relevantes arquitectos chilenos à época, Fernando Castillo Velasco  56

(1918-2013), usava a lógica da auto-construção com auxílio de assistência especializada (sua e de 

uma equipa de técnicos e estudantes da PUC), no bairro Villa La Reina  (1964-73). Um trabalho 57

colaborativo com o município de La Reina (que Castillo Velasco dirigia), onde os próprios habitantes 

 Por motivos de síntese e enquadramento do tema, não analisamos a obra de Castillo Velasco (1918-2013). Deixamos nota 56

da sua importância no que a políticas de habitação social e desenvolvimento do papel político do arquitecto diz respeito. 

 O modelo de participação usado em La Reina aproxima-se a alguns dos projectos do Processo SAAL, em Portugal, com 57

intervenção de equipas técnicas especializadas em colaboração com a população, numa forte aproximação entre arquitectura 
e poder político. 
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construíram não só as mais de 1500 casas, como também escolas, igrejas e espaços públicos - “una 

vía para que la gente en extrema pobreza pudiese continuar viviendo en la comuna y no fueran 

erradicados a lugares distantes donde perderían las redes sociales y de trabajo que habían creado 

durante los últimos años” (Quintana, 2014, p.35).

Depois dos esforços de Frei Montalva, também Salvador Allende defendeu que a habitação “sería un 

derecho irrenunciable de la población, pero a diferencia de la administración anterior, agregó que ‘es 

obligación del Estado proporcionar vivienda a su Pueblo y ella no puede ser objeto de 

lucro’” (Quintana, 2014,p.38).

Allende inicia uma política de entrega de casas, “eliminando de esta forma los programas de 

autoconstrución y de vivienda incremental” (Quintana, 2014, p.38), por considerar que perpetuavam 

desigualdades. 

Com a chegada do ditador Augusto Pinochet ao poder (1973-90) as políticas públicas de habitação 

(tal como as de educação ou saúde, para nomear alguma) sofreram severos bloqueios. Na década 

de 80 a habitação “deja de ser un derecho irrenunciable de las personas y pasa a ser ‘un derecho 

que se adquiere con el esfuerzo y el ahorro’” (Quintana, 2014, p.38), mais um bem de consumo. Com 

as políticas habitacionais (ou eliminação das mesmas) de Pinochet desenha-se a cidade neoliberal , 58

concentrando a pobreza na periferia, altamente segregada, sem acesso a serviços básicos e 

conexões às centralidades - condição que ainda hoje caracteriza Santiago. 

Esta contextualização justifica-se, não só pelo desconhecimento de arquitecturas e processos que se 

situem além das fronteiras impostas pelo mapa fixo da nossa história da arquitectura, mas também 

pela necessidade de enquadrar as opções arquitectónicas nos quadros políticos que lhe são 

contemporâneos e cujas consequências se perpetuam - como as vindouras da “habitação como 

objecto de lucro”. 

A recepção acrítica às propostas da Elemental resulta, em parte, do efeito novidade (provocado pelo 

desconhecimento acima mencionado) que tentamos contrariar na presente dissertação.

No final de 2001, a Elemental apresenta ao Ministério da Habitação Chileno um protótipo inovador 

para ser testado no âmbito do programa estatal Chile Barrio: uma tipologia capaz de pagar solos 

caros, através da alta densidade, deixando espaço à progressiva ampliação (Aravena & Iacobelli, 

2012, pp.28-29). 

A Quinta Monroy (Iquique, 2003) aparece como projecto “inédito” (Aravena & Iacobelli, 2012, p.98), 

para erradicar um acampamento  de 100 famílias, que tinham ocupado ilegalmente um terreno no 59

centro de Iquique. Percebendo a importância de manter as famílias no terreno onde viviam há 

décadas e sendo que o Estado dava um apoio por família (cerca de 7500 dólares), a estratégia 

 A este respeito, ver a documentação relativa à participação do Chile na 16ª Bienal - Stadium, a building that renders the 58

image of a city (Celedón, 2016). 

 Nome dado aos assentamentos informais e ilegais no Chile. 59
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passaria por agrupar o máximo de famílias no terreno e assim reunir o número de subsídios 

suficiente para comprar o solo. Tal seria possível através do desenho de um modelo de habitação 

mínima. Segundo Aravena e Iacobelli (2012, p.98), este era um problema que obrigava a “inovar”, 

uma vez que “ninguna de las tipologías conocidas lograba despejar la incógnita de la ecuación”. A 

sua resposta passava por:

A. Radicación de las famílias en áreas urbanas consolidadas.
B. Construcción progresiva sin deterioro del barrio.

C. Seguridad y economía de las ampliaciones.
D. Diseño con participación de la comunidad. (Aravena & Iacobelli, 2012, p.97)

Estes sintéticos pressupostos que não levantam motivos para objeções maiores no que à habitação 

social diz respeito, ganham corpo numa operação conceptual e formal efectivamente nova: a “meia-

casa boa”, capaz de se transformar numa mais-valia para a família, um investimento que ganha valor 

com o tempo (Aravena & Iacobelli, 2012, p.17), permitindo, por exemplo, o acesso aos sistemas de 

crédito chilenos:

(…) no sólo puede ser una manera eficiente de garantizar el pago de la deuda hipotecaria (…), sino 
que puede convertirse en la pieza clave para que esa família pueda superar su situación de pobreza. 

Para eso, es preciso ver la vivienda más allá de su condición física (como techo), y empezar a 
entenderla como un activo con posibilidad de llevar ‘una vida paralela como capital’. (Aravena & 

Iacobelli, 2012, p.487)

A aposta na incrementalidade, como esquema de valorização do imóvel, é justificada por Aravena 

(2019, s.p.) do seguinte modo:

O que está atrás de tudo isso é que frente a certa escassez (…) se substitui a escassez pela 

incrementabilidade. Se não se tem tempo nem dinheiro para fazer tudo “agora”, acredito que seja o 
mais difícil, que é garantir certos cuidados de bem comum e deixar que um sistema aberto se 

complete no tempo. Esse sistema aberto incremental para substituir a escassez parecia racional 
frente às condições da pergunta.

Constrói-se, com o apoio estatal, apenas a metade mais complexa (opção conceptualmente 

coincidente com a da Operación Sítio, dos projectos de Habraken ou até das utopias de Friedman), 

ficando a cargo da iniciativa privada a expansão da outra metade, usando a auto-construção para, 

uma vez mais, resolver os problemas da carência habitacional:

Um movimento genial que garante em simultâneo a propaganda de um certo Estado Social e 
simultaneamente encarrega as camadas proletárias da concretização do seu próprio direito à 

Habitação, vinculando-as ainda ao mercado de especulação imobiliária como proprietários de pleno 
direito e dever. Um autêntico manifesto arquitectónico ao programa da “democracia de proprietários” 

da insuspeita Thatcher, travestido de experimentação de “espaços em potência”, “flexibilidade 
tipológica”, “apropriações de espaço”, “redução da linguagem ao que ela quiser ser”. (Silva, 2019, 

s.p.)  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24 Quinta Monroy, Dezembro 2004

25 Quinta Monroy, Junho 2006

26 Quinta Monroy, Junho 2006
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28 Quinta Monroy, vista interior, 2008

27 Quinta Monroy, vista interior. Dezembro 2004 

29 Quinta Monroy, vista interior, 2008



Enquadramos os métodos participativos usados pela Elemental na Quinta Monroy no campo da 

pseudo-participação (Pateman, 1970), uma vez que Aravena e a sua equipa sabem a priori o 

resultado e o desenho que querem implementar, necessitando apenas do consenso e aprovação da 

comunidade - ainda que esta tenha liberdade no passo seguinte do processo, a auto-construção. O 

processo parece fazer parte de do espectro do tokenism, na escada de Arnstein (1969), onde os 

participantes continuam sem qualquer poder ou agenciamento para mudar o status quo.  

A participação inicia-se com apresentações e votações em assembleia, nas quais os populares são 

informados das distintas carências e entraves, enfrentando uma série de perguntas, cujas respostas 

implicam a assunção de uma responsabilidade sobre decisões de projecto. Destas votações, 

destacamos “¿estan dispuestos a no recibir un dormitorio?” (Aravena & Iacobelli, 2012, p.109), 

“¿Calefón o Suelo? (p.110),  “terminaciones o estructura” (p.158). Esta lógica bipartidária reflecte 

aquilo que Rancière (2007) denunciava como um modelo protecionista, onde a participação apenas 

significa “o preenchimento dos espaços vazios deixados pelo poder” . 

Estamos perante um discurso fundado sobre os conceitos de inovação, oportunidade e investimento, 

que nos permitem entende-lo como parte de um sistema neoliberal, conivente com o uso da 

participação como instrumento para colmatar a demissão do estado, promovendo sujeitos 

“encouraged to endure reduced living standards, and (…) pushed to become micro-entrepreneurs of 

their own minimal economy.” (Aureli, 2013, p.30)

Não podemos deixar de referir que os programas posteriores de acompanhamento (que tiveram lugar 

durante largos meses e com foco em distintos temas, na Quinta Monroy) são apresentados pelos 

próprios arquitectos como “exigidos y financiados por el Programa Chile Barrio” (p.122). Quiçá este 

factor explique por que esta fase do processo participativo deixa de ser visível nos projectos que se 

seguiram, dos quais destacamos dois:

A operação Villa Verde (2013, figuras 30 e 31), promovida em exclusivo por privados, onde em 

substituição do acompanhamento à auto-construção, se introduzem novos mecanismos de desenho 

(como a cobertura de duas águas e as vigas transversais), que diminuem os graus de liberdade da 

construção futura; Lo Barnechea (2014, figuras 32 e 33), situado numa das comunas mais ricas de 

Santiago, onde a forma inicial é, pela primeira vez no modelo Elemental, também a final - 

absolutamente definida pelos arquitectos, sem qualquer possibilidade de expansão visível -, toda a 

construção futura fica condicionada ao interior da “casca”, que se encarrega de garantir a unidade e 

estética do bairro. 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30 Conjunto Villa Verde, estado inicial

31 Conjunto Villa Verde, com auto-construção 

32 Conjunto Lo Barnechea, estado inicial 

33 Conjunto Lo Barnechea, com auto-construção



Estes simples exercícios arquitectónicos revelam a plena consciência de que, mais do que objectos, 

se desenham dispositivos, máquinas capazes de ampliar ou reduzir a liberdade dos futuros 

ocupantes. O arquitecto nunca perde o controlo sobre o resultado final do seu projecto porque, afinal, 

há uma imagem e assinatura que se quer preservar. As propostas da Elemental fazem parte do 

trabalho de 

architects who situate their work in the cultural field, and whose designs, independent of their utility as 
social housing, are to be understood aesthetically as much as they are used practically. (…) These 

architects limit the scope of their work to the conservation of their original intention and the production 
of only a partial object. (…) like all Minimalist work, including the processual and Arte Povera forms 

upon which Elemental most obviously draws, the work of these architects finnaly serves to isolate the 
genius of its creator. (…) The minimalism of Aravena is to conserve the pure, immaterial concept that 

underlies the ugly stucco of scrap wood covering the houses he designed of the Chilean steppe. 
(Clouette, B. & Wise, M., 2014, pp.100-103)

03.3 Não tão elementar 

Ao longo da dissertação apontámos casos em que exposições internacionais foram decisivas na 

cristalização de discursos e modos de actuar na disciplina. A 15ª Bienal de Arquitectura de Veneza, 

dirigida por Alejandro Aravena, será mais um destes momentos. 

O ímpeto para a Bienal seria o seguinte:

The always menacing scarcity of means, the ruthless constraints, the lack of time and urgencies of all 
kinds are a constant threat that explain why we so often fall short in delivering quality. The forces that 

shape the built environment are not necessarily amicable either: the greed and impatience of capital or 
the single mindedness and conservatism of the bureaucracy tend to produce banal, mediocre and dull 

built environments. These are the frontlines from which we would like different practitioners to report 
from, sharing success stories and exemplary cases where architecture did, is and will make a 

difference. (Aravena, 2016, s.p.)

Se bem deva prevalecer a velha máxima de “não julgar um livro pela capa”, a “capa” da 15ª Bienal 

lança uma série de questões que merecem ser apreciadas. O título Reporting from the front convida-

nos a uma bienal onde quem participa tem como principal trabalho “reportar”, como um jornalista, 

aquilo que acontece “na frente”.

Ora, reportar implica recolher informação e apresentá-la, de uma forma clara e sem complexidades 

maiores, para que os até então “desinformados”, se possam informar. Configuram-se os contornos de 

uma bienal centrada na visão da arquitectura como profissão responsiva, exterior ao campo onde os 

acontecimentos acontecem: o repórter não participa nas acções que relata.

Aravena produz um diagrama de apresentação da bienal (figura 34), onde repete a sua equação 

“x=?”, desta vez cercada por um léxico de carência e urgência: “quality of life, inequalities, 

sustainability, traffic, waste, crime, pollution, communities, migration, segregation, natural disasters, 
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informality, peripheries, housing” orbitam em torno da arquitectura (esquematizada como equação, à 

espera de ser resultado). A separar equação e palavras, linhas caóticas que de alguma maneira 

protegem a lógica do que está no centro. Estas linhas não se cruzam, não afectam a equação 

propriamente dita, apenas a informam. 

Parece ser assim a chamada de Aravena para esta bienal, arquitectura como o centralidade 

protegida, a partir da qual se obtém a visão panóptica  para um mundo por resolver. Examinando à 60

distância (do topo de uma escada, por exemplo), ignora-se que 

what goes under-examined is all the ways architecture is already inequitable, wasteful, criminal, 
involved in patterns of migration, or in the political and economic circulations that advance these 

conditions (Printzer, 2016, s.p.)

A arquitectura em si mesma deve ser entendida como parte deste rol de complexidades, contribuindo 

para a sua perpetuação ou superação, através dos seus mecanismos próprios: “its design processes 

and labor, its materials, its construction, its use, its maintenance, its clients, its cost, its aesthetics, its 

location, its motivations and ideologies” (López-Dinardi, 2016, s.p.).

Há um episódio particular da Bienal, narrado no artigo de Gabrielle Printz (2016, s.p.), On reporters 

and fronts, que consideramos pertinente citar por demonstrar esta falta de disponibilidade da 

arquitectura e dos seus protagonistas para olharem para si mesmos:

Parte do programa curatorial consistia em conversas com o director Alejandro Aravena, o presidente 

Paolo Baratta e um painel de convidados (figura 35). A primeira destas conversas revelaria que “the 

prestige qualifying a speaker for architecture’s main stage often coincides with the speaker’s other 

privileges, namely their whiteness and maleness” (Printz, 2016, s.p.); Printz lança esta acusação, 

uma vez que todos os speakers do painel eram homens, brancos e “star-architects” (como Norman 

Foster ou Rem Koolhaas). Numa bienal que quer falar de novas (o próprio conceito de novo é 

problemático, uma vez que os relatos de arquitecturas do “terceiro mundo” só são novidade para 

aqueles que continuam centrados na produção arquitectónica ocidental) frentes, este pormenor não 

poderia passar despercebido: quando o público tem a palavra, uma arquitecta Egípcia (“as a woman 

and a brown woman, from the Arab Spring, from a developing country” (Printz, 2016, s.p.)) aponta o 

elefante na sala. 

She asks why they—the biennale and its curator—hadn’t called upon other voices from the 

broader architectural public, those that might speak with more specificity to the problems 

addressed here. “They exist,” she said, so why not include them? (Printz, 2016, s.p.)

Aravena passa a palavra, depois de deixar claro que, enquanto curador, ele “is the one soliciting 

diversity, but is not ultimately responsible for its apparent absence on the stage” (Printz, 2016, s.p.). 

 Referente aos dispositivos de segurança estudados por Michele Foucault. Ver Foucault, M. (1975). Surveiller et punir.60
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Este episódio será apenas mais um sintoma do conservadorismo da prática institucionalizada da 

arquitectura e da tendência dos arquitectos em falar por alguém. 

A retórica do arquitecto como profissional numa posição de privilégio para reportar o que o rodeia é 

reforçada pelo segundo elemento em análise, a fotografia selecionada por Aravena para o marketing 

da Bienal. Na fotografia de Bruce Chatwin, vemos a arqueóloga Maria Reiche no topo de uma 

escada, observando as linhas de Nazca (Peru), na década de 1970 (figura 36). Como salienta López-

Dinardi (2016, s.p.), esta “visual rhetoric” insinua que

sight and perspectival remove are two distinct qualities of an architect. (…) Aravena’s project, despite 
its proclaimed intent to promote architecture’s social and political capacities, repeats the figure of the 

architect (or archaeologist) as a modernist subject looking down from above, relying on past traditions 
instead of uncertain futures, and evading complexity in favor of immediate emotional gratification 

(López-Dinardi, 2016, s.p.).


A projecção dos problemas no exterior da disciplina não deixa perceber a necessidade de se olhar a 

si mesma; ao tentar responder às urgentes condições da humanidade, através de práticas ditas 

participativas ou socialmente responsáveis, o arquitecto procura um certo alívio, a sensação de que 

fez o suficiente, o que estava ao seu alcance. Ignora-se que, trazer visibilidade a “problemas sociais” 

para o contexto de uma Bienal pode ser também “rewrite them, depoliticizing and decontextualizing 

conditions that have specificity and real implications for the people that live amidst them” (López-

Dinardi, 2016, s.p.). Expõe-se a opressão, mostra-se o que antes era invisível, curam-se injustiças, 

sem assumir que este ciclo de visibilidades se pode esgotar na usurpação de posições, sem que se 

efectivem mudanças.

O discurso gerado num evento como o da Bienal é sempre uma tentativa de instituir modos de actuar, 

definir o que pode ser arquitectura, ditar as tendências para os tempos vindouros (pelo menos até à 

mostra seguinte), e a de Aravena não terá sido excepção. Da 15ª parecem não terão saído muitas 

posições críticas, por entre as muitas soluções que, como vários críticos apontariam, estão quase 

sempre feitas de

(…) adobe, mud, bricks, bamboo, and wood. In some cases, it is the result of local efforts; in others, it 

reproduces a sort of paternalist Orientalism (if not invasion), whereby the Western architect conquers 
foreign territories in its adoption of foreign techniques. (…) precarious construction conditions, organic 

materials, local techniques, unskilled labor, good intentions, and symbolic, optimistic architecture 
capable of containing beauty and high quality. And yet, by bringing them to the table without truly 

engaging them, it can still be perceived as a reactionary proposition (…) it attempts to put architecture 
closer to its conflicted scenarios and contested territories, yet it keeps relying on a paradigm in which 

architecture’s goal is limited to produce sensible and well-crafted objects. (López-Dinardi, 2016, s.p.)
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López-Dinardi (2016, s.p.) vai mais longe na crítica à Bienal, denunciando a contradição da “marca” 

Aravena:

this biennale’s theme is motivated by the ambitions of an apparent political left while coming from an 
actual neoliberal right, one that has been disguised with a sense of social inclusion - the trademark of 

Aravena’s Elemental project.

Ao que parece, o ímpeto social do pós-crise 2008 - uma crise originada no “primeiro mundo” - tende a 

perpetuar um olhar paternalista-eurocentrico para os territórios que lhe são marginais, como centros 

de criatividade. O que, lembra Kilomba (2019, p.68), “pode exprimir um perigo natural de romantizar a 

opressão” ou, como anuncia Bruce Nussbaum (2010, s.p), um “novo imperialismo”, com a mesma 

incapacidade de ultrapassar os dogmas clássicos (e modernos) que Tafuri tinha denunciado já a 

respeito das propostas “renovadoras” dos anos 60.
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36 Marie Reiche, nas linhas de Nazca, Peru

35 Painel de speakers na primeira conferência da 15ª 	     
Bienal de Veneza. Montagem de Gabrielle Printz

34 Desenho de para apresentação da bienal 



04 Considerações finais
Wo aber Gefahr ist, wächst

Das Rettende auch.
 Friedrich Hölderlin, Patmos (1803) 

A dissertação Arquitectura e práticas participativas, Alternativa política ou tendência neoliberal? 

permitiu uma maior consciencialização da arquitectura contemporânea para além do objecto 

produzido e mediatizado, uma vez que o enfoque foi colocado nos métodos dessa produção e nas 

relações entre o produtor (o arquitecto) e a realidade que condiciona, enquadra e envolve todo o seu 

trabalho. 

Ao longo da investigação não se traçaram juízos sobre as qualidades estéticas, formais ou materiais 

dos diversos projectos apresentados, uma vez que o objectivo se centrava em entender as relações 

entre o processo de criação/implementação desses projectos e a sua aproximação à política e ao 

contexto socioeconómico.

O estudo sobre as práticas participativas confirmou a complexidade e multiplicidade deste tema que, 

embora uma presença constante nos discursos e narrativas oficiais, continua a ser tomada de forma 

superficial. Foi-se tornando claro, no decorrer deste trabalho, a excepcionalidade do sistema 

capitalista, em particular no contexto do neoliberalismo: a saber, a sua capacidade de absorver a 

crítica que dele emerge, capitalizando o que de revolucionário existe nos movimentos contestatários, 

para os reconectar com o seu centro ou âmago e, deste modo, aceitar a crítica como uma tendência 

ou liberdade criativa. 

Na primeira parte da investigação importa reter o significado de participação e política em 

arquitectura. Considera-se, assim, que os processos participativos em arquitectura não significam o 

desaparecimento do arquitecto enquanto autor, nem tão pouco constituem uma metodologia estranha 

à prática de arquitectura como, muitas vezes, é entendida na atualidade.  Neste sentido, valoriza-se a 

autoria, não tanto pela autoridade implícita, mas sim pelo sentido de responsabilidade que exige. 

Acredita-se que o arquitecto tem de ser um autor que conhece as armas (ou ferramentas) à sua 

disposição e a implicação do seu uso na disposição, mobilidade e organização dos corpos na cidade; 

tem também de ser um autor que se expõe à “contaminação” pelo espaço urbano, pelos seus 

66



habitantes, na sua diversidade e singularidade, trabalhando com a frustração e os receios próprios de 

se envolver num território desconhecido. 

Conscientes de que um processo participativo, por si só, não consegue dissolver as estruturas de 

poder que o rodeiam, considera-se que ele pode ajudar a reconhecê-las e a reordená-las. Este é o 

principio que fica demonstrado no segundo capítulo, onde foram estudados os anos de grande 

agitação ideológica provocados pela crise do Movimento Moderno, no pós-Segunda Guerra. Foi um 

período de intensa mobilização política dos arquitectos, palpável na diversidade de respostas dadas 

a um mesmo problema: aproximar a arquitectura do quotidiano dos seus utilizadores. Destaca-se 

Lina Bo Bardi, pelo desafio às instituições de poder, em particular ao Museu e Giancarlo de Carlo, 

pela perda de centralidade do objecto e valorização do processo. Em comum, estes dois autores 

analisados pelejam pela responsabilidade política e social da arquitectura enquanto disciplina capaz 

de representar uma cultura e o dever político, social e ético do arquitecto em reconhecer a 

criatividade, os desejos e a ação dos outros.

A análise do do tank Elemental e de Alejandro Aravena permitiu comprovar muitas das contradições 

do neoliberalismo e da prática arquitectónica contemporânea: as práticas participativas são usadas, 

mas apenas para alcançar um consenso, dando aos utilizadores a ilusão de escolha; as 

preocupações urbanísticas têm como propósito converter as casas em “mais-valias” financeiras para 

as famílias e a banca; o discurso activista e apologista de novas arquitecturas é simultâneo à 

perspectiva do Arquitecto-Herói. Deste modo, persistem as dúvidas se, enquanto tipologia de 

habitação, a meia-casa-boa é melhor que outro tipo de casa-inteira; se a redução radical da 

arquitectura ao seu estado elementar, é uma experimentação de novos e disruptivos modos de 

habitar ou uma tendência do próprio neoliberalismo. 

O que podem afinal fazer as práticas participativas pela arquitectura contemporânea? Pouco, se 

forem pensadas como meio para alcançar um fim (seja ele a aceitação, o consenso ou o 

mediatismo); muito, se forem vistas como uma parte integrante do processo, o factor de constante 

questionamento, uma prática imbuída pela consciência ética e política do arquitecto que perturba e 

reposiciona todo o conhecimento arquitectónico. 

No final deste tempo, não se entendem as práticas participativas como solução pronto-a-vestir para 

enfrentar a política, mas sim como uma agência indeterminada, continuamente testada em cada 

contexto. Não existem razões para desistir da arquitectura ou para desmantelar o conhecimento 

histórico que enforma o projecto, imagina-se antes um reposicionamento das narrativas, assumindo a 

responsabilidade profissional: porque a arquitectura não acontece para além de, ou apesar de; ela 

opera-se de dentro, com os elementos disponibilizados pelo mesmo sistema do qual alega querer 

sair. 

Conclui-se que a arquitectura deve continuar a rever-se como devir para a mudança, num movimento 

a partir do qual se redesenha incessantemente. Em termos pessoais, este estudo permitir-me-á ser 

uma profissional que pretende procurar um estado de estar-arquitecta, em vez de ser-arquitecta, 
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valorizando sobretudo a arquitectura enquanto verbo. O interesse por este tema também não se 

limita a estas páginas, esperando vir a analisar comparativamente outras práticas politicamente 

responsáveis, como as Recetas Urbanas (Sevilha), o Office for Political Innovation (Madrid-Nova 

Iorque), a Forensic Architecture (Londres) ou as Mulheres na Periferia (Belo Horizonte), para a 

verificação da pergunta lançada no titulo desta dissertação.
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As imagens que se seguem foram gentilmente cedidas, para efeitos exclusivos desta 

dissertação, pelos respectivos autores: Anton Knyphausen e Juan Francisco 

Gúzman. Ilustram a Quinta Monroy, em Março de 2018 e constituem um trabalho de 

documentação encomendado pela Elemental, que aguarda divulgação.
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