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chamar-lhe – e ainda, paisagem urbana.

Fundamentar o projecto de arquitectura à escala da paisagem.
Alargar o âmbito da agenda comum do projecto de Arquitectura.

Contribuir para que o lugar-comum, que vulgarmente associa o projecto de arquitectura à
implementação de um programa edificatório, se possa transformar na convicção profunda
de que a arquitectura é a disciplina de concepção e projecto que visa espacializar
territorialmente o programa sócio-cultural de cada sociedade, na era da informação.
Transformar cada ambiente construído numa paisagem que se inscreva como fracção
coerente na representação desejada do mundo, que cada sociedade ambiciona para
si. Assegurar que a qualidade estética integra os critérios de apreciação de todas as
paisagens e que o olhar que lhes dirigimos se vai enriquecendo, a cada dia, e dominando
novos códigos que o momento presente exige, para que possamos apreciar as paisagens
que quotidianamente estamos a produzir, recriando o território herdado.
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Esta dissertação propõe-se avaliar o estado actual da produção teórica sobre
a paisagem. Para isso, percorre os principais campos de debate do tema, onde
se estruturam alargadas discussões disciplinares e se cruzam complexos estudos
multidisciplinares.

A condição transversal deste problema é derivada, e parte integrante, do próprio
conceito de paisagem. Para suportar este estudo foi necessário percorrer o actual
estado da arte em alguns dos principais campos temáticos de investigação,

No campo da compreensão da própria designação e do valor de uso da
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nomeadamente:

palavra, avaliando como se tem processado a estabilização e uniformização
da sua utilização, sobretudo em tempos recentes;

No campo da geografia, que se constitui tradicionalmente como a disciplina
que investiga a paisagem, apesar dos importantes recuos e avanços, que
ocorreram ao longo do século passado, e da divergente dispersão de
tendências emergentes, quase sempre refractantes devido à forte pressão

Na experiência artística, onde reside até ao momento presente o mais longo
domínio de exploração temática e conceptual, desde a instituição da
paisagem como valor relevante para a sociedade ocidental;

Finalmente, também no campo das disciplinas do design e da concepção
arquitectónica, atendendo muito especialmente ao da arquitectura paisagista,
onde recentemente tem sido depositada uma importante responsabilidade
de articulação, sempre que se visa a transformação do meio-físico, em
qualquer tipo de circunstância que preceda a urbanização, ou sempre
que o ambiente pré-existente reclama um reequilíbrio incontornável. Isto é
relevante, sobretudo quando se fixam importantes objectivos na promoção
da cultura, do prazer e do trabalho, que só de um modo secundário, ou
colateral, são vulgarmente associados à adaptação dos ecossistemas, com
vista a torná-los habitáveis. Esta situação está a mudar rapidamente e novos e
emergentes sectores de actividade reclamam, cada vez mais, uma especial
atenção para estes tempos, espaços e paisagens de fruição quotidiana –
estabelecendo um paralelo mais equilibrado com o do investimento mais
tradicional do projecto, nos programas residenciais.

É a Arquitectura Paisagista que, hoje, estabelece a condição básica de contraponto
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determinista e especializante;

com a matriz histórica e ideológica de suporte da Arquitectura, ao pôr em causa
o paradigma que a associa à construção do abrigo habitável – ou à construção
da cidade, como quadros de suporte do habitar individual, ou de grupos sociais
mais alargados – entrando em rota de colisão com a necessidade de reconhecer,
à escala planetária, o suporte maior do abrigo habitável da humanidade. Neste
contexto, que reclama alterações de comportamento e a redefinição imediata dos
modos de habitar, e sobretudo, a necessidade de o fazer articulando os diferentes
modos como ele é praticado – por razões de natureza diversa, cultural, religiosa,
da própria geografia regional, económica e tantas outras – só será possível num
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quadro físico de entendimento da paisagem – de cada paisagem e de todas as
paisagens. São inevitavelmente equacionados, deste modo, todos os programas
que hoje procuram corresponder a uma condição de habitar que, só assim, poderá
ser apelidada de ambientalmente sustentável.

Depois, parte-se para a compreensão da transversalidade objectual e metodológica
que cruza todas as disciplinas da concepção arquitectónica. Procura-se, nesse
momento, precisar a ideia de projecto de arquitectura, que se quer que seja
complementar e afim da ideia de planeamento físico, mas que se pretende fixar de
modo autónomo, tanto em suporte teórico quanto em objectivos e meios, mesmo
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quando a escala, ou a dimensão e alcance das intervenções se aproximam, ou
coincidem.

Só então se explora a ideia de projecto de arquitectura a diferentes escalas, para
se procurar relevar a importância das escalas de proximidade, que referenciam o
mundo de uma arquitectura objectual que só erroneamente se poderá continuar
a apelidar de hegemónica, como se irá demonstrar. Na realidade, para além de
uma massiva resposta pragmática, à satisfação das necessidades de programa
mais imediatas, o debate teórico centra-se num conjunto de preocupações que
passam também, de modo iniludível, pela discussão da condição da paisagem
– enquanto realidade física, mas também social e cultural – em toda e qualquer
arquitectura.

Longe de procurar invocar uma nova condição disciplinar, ou de ensaiar a tradução
e importação, para o panorama disciplinar nacional, de algumas tendências
emergentes na cultura anglo-saxónica, que se têm vindo a destacar das áreas do
planeamento regional, da experiência urbanística ou da ecologia da paisagem
– onde poderiam reconhecer-se afinidades com o planning at landscape scale ou
o landscape urbanism – pretende-se perceber como a arquitectura ocidental tem
desenvolvido a cultura do desenho da cidade, fundada nas anteriores experiências
da análise da morfologia urbana e, sobretudo, após a consolidação prática do
projecto urbano. Trata-se de interpretar como se tem utilizado o tempo, próximo

passado, de construção de afinidades, com as disciplinas fundadas na cultura das
ciências da terra e do ambiente, ou mesmo da geografia física, que hoje se vão
conciliando progressivamente com o reconhecimento de uma inevitabilidade, que
constrói a transformação permanente e avassaladora do mundo que habitamos,
que já nenhuma nostalgia ou romantismo permitem compreender, ou conseguem
disfarçar.

O projecto natureza será agora, neste contexto, parte de um programa não
dissociável mas completamente distinto, que integrará os restantes projectos
colectivos, de modo mais circunscrito, apesar da incontornável e expressiva

planeta.
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abundância de áreas predominantemente naturais que recobrem o nosso

A expansão das áreas habitadas e a intensidade de uso a que são submetidas
pelos modos de vida e de produção, associadas à consciencialização da dimensão
cultural de um programa de equilíbrio para a paisagem, agora liberto de qualquer
réstia de saudosismo ou vocação romântica, convocam a premente necessidade
que hoje sentimos de fazer, de todas as arquitecturas, exercícios intencionais de
construção de paisagem.

de arquitectura – em todos os projectos, de todas as arquitecturas – uma sistemática
inclusão da indissociabilidade do mundo relativamente a cada intervenção,
parcelar e localizada, que tradicionalmente prepara a urbanização, ou ainda
mais simplesmente, a edificação. Depois da incorporação do lugar contextual
no projecto – que foi recuperado após a tabula rasa do período do heróico
moderno, clarificando-se a partir das passadas décadas de setenta e oitenta – e
da assimilação da importância dos valores semânticos e semiológicos que hoje
se integram, sabiamente, na representação das identidades, cumpre-se agora a
etapa da compreensão holística das estruturas ecológicas da paisagem. Impõe-se
a sua interiorização em todos os actos de transformação, que a deverão assimilar,
promovendo todas as sinergias que estejam ao alcance imediato de cada acção,
medida na correlação directa com o universo de mobilidades dos seus destinatários
e utilizadores.

A compreensão do mundo centrada nas aspirações e desejos dos indivíduos
– enquanto células-base dos processos de humanização – e no habitar dos
seus territórios de proximidade – que a condição nómada da urbanidade
contemporânea impulsiona e redimensiona a cada dia – obriga a que todo o
programa da arquitectura olhe com seriedade a condição da paisagem, como
um dado efectivo de projecto. Para que esse objectivo possa ser alcançado será
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Na realidade defende-se como tese a necessidade de experimentar, no projecto

necessário que o processo criativo explore a capacidade de envolver, criticamente,
a definição e compreensão das paisagens geradas nas décadas passadas. Uma
evidente carência de elementos de caracterização e uma indiferença deliberada,
permitiram o avolumar da presente situação de alheamento e desconforto, em
relação ao estado do território e aos modelos de ordenamento físico em vigor,
experimentados indiferenciadamente em todo o mundo ocidental. Se a tendência
se começa agora a inverter, é porque já foi desencadeado um conjunto de
iniciativas destinadas a compreender melhor e assimilar o ocorrido – como se tem
procurado fazer, por exemplo, com o papel insubstituível desempenhado pelas
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geografias – para que se possa partir para a regeneração do território, ou encontrar
soluções alternativas, mais consentâneas com as aspirações e desejos presentes.
Este processo passará pela deliberada, mas também inquestionável e sistemática,
mudança de atitude no projecto.

A amplitude deste novo projecto estende-se naturalmente aos programas
ambientais, sociais e culturais, na medida exacta em que os procura compreender
para dar resposta e satisfação às necessidades espaciais, que as arquitecturas
deverão especificamente suprir, ao conceber as soluções que reconvertem o meio
físico em articulação com as possibilidades económicas, e o enquadramento social
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e cultural pretendidos – até porque a própria natureza da condição ambiental será
sempre, a partir de agora, apenas uma parte do projecto cultural e não poderá ser
de novo reclamada como uma entidade supra-estrutural, que escapa ao desígnio
colectivo, como nos quiseram fazer crer os movimentos naturalistas, iluminista e
romântico, entre outros, ao exacerbarem o culto da natureza.

Longe da crença injustificada num futuro tecnológico de amplas capacidades
redentoras – que em tempos passados justificou, sem permitir desculpar, a
alienação que foi imperando – ou em qualquer outro modelo de reabilitação
efabulador, temos como opção a alteração de procedimento na mais ancestral
das artes, de construir o quadro poético do habitar, que é catalizador de todos os
valores presentes da nossa cultura. Esse instrumento passa também pelo projecto
de arquitectura e, se a cada sociedade corresponderá um projecto particular, só a
paisagem de proximidade, como suporte de articulação de continuidades, poderá
permitir que se construa sem veleidades hegemónicas ou supremacias culturais,
um habitat que respeite, em simultâneo, a condição de conforto físico e também
o conforto cultural, que hoje se impõem universalmente a todo o habitar.

A ambição deste desejo conceptual é proporcional à complexidade dos saberes
que lhe estão subjacentes e que há muito tempo se desenhavam, obrigando à
integração de equipas disciplinares alargadas e abrangentes. Mas essa é a essência
da arquitectura, que Domingos Tavares, em 1985, sublinhava do seguinte modo:

A arquitectura é uma arte de síntese, quer se envolva na organização das
formas edificadas, quer trate da formalização dos mais vastos espaços
urbanos. Daqui decorre que o fundamental do método da arquitectura
explore o exercício criador assente nas componentes intelectuais e
psíquicas do consciente e do inconsciente acumulado. (...) defendemos
que o específico da formação artística, arquitectónica ou outra, não pode
apoiar-se essencialmente na prática da investigação analítica. Esta tende a
desenvolver o pensamento dedutivo e o hábito intelectual de decomposição
dos sistemas, em prejuízo da formação da capacidade indutiva. Mas,
dir-se-á, não há criação sem análise. Diremos com mais precisão que não há

e objectivo (...). A ideia criadora é, por si, uma síntese indutora de solução.
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criação sem conhecimento. A criação decorre do conhecimento subjectivo

Nem de outro modo se poderia entender o processo de conhecimento da
realidade para que se projecta em arquitectura, por duas razões muito
evidentes: a realidade é bem mais complexa do que num dado momento
o pode entender a mente humana que pretende actuar sobre ela com
um programa de transformação, pelo que se impõe um processo de
interferência com o real de tipo aberto – não exaustivo nem unívoco. Por
outro lado a realidade é mutável porque todo o processo social é dinâmico

problema, assume imediatamente uma expressão estática, depressa tornada
inadequada. Digamos que todo o processo de análise e registo é um processo
redutor, por um lado, e seccionador da situação reduzida, por outro.

1

A discussão sobre o modelo de ensino e investigação em Arquitectura está hoje
distante e, simultaneamente, muito próxima da que estava presente à data, com
a intenção determinada superiormente de,

(...) substituir definitivamente a tónica de Belas-Artes que institucionalmente
até aí lhe coubera, pelo carácter científico que se impunha à luz do
“desenvolvimento da sociedade moderna”, da “evolução e complexidade
crescente da civilização urbana”.

2

Também o

(...) corte eminente com o entendimento da arquitectura como arte e
consequente perda de formação integrada na área da cultura artística,
(...) 3

contribuía para a deliberada defesa de uma autonomia e especificidade próprias,
que não deixaram de fazer sentido. O que podemos constatar é que há um novo
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e o registo informativo com que se pretende fixar o momento, situação ou

patamar de exigências e solicitações, que se foram impondo, e que as contribuições
científicas e humanísticas mantêm a sua pertinência, do mesmo modo que se
acentuou a tendência para a prática de metodologias projectuais de carácter
indutivo, às quais se acrescentou a confiança crescente em processos abdutivos 4,
corporizando a Arquitectura como disciplina eminentemente criativa.

Hoje, mais do que a visão humanista ou esclarecida do renascimento, importa
perceber o papel que uma franca abertura à oportunidade e experimentação pode
desempenhar, ao incentivar um modo alternativo e transversal de participar no
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mundo conceptual do projecto. Sendo este projecto um acto de forte componente
conceptual, onde a ideia impulsionadora e a criatividade são hegemónicas,
podemos acreditar que as Arquitecturas estão disciplinar e intrinsecamente
preparadas para encarar os desafios novos que agora se lhes colocam. Longe de
reclamar especificidade disciplinar teremos de aceitar a imensa diversidade de
conhecimentos e respostas que, ao contribuírem para a produção de soluções
espaciais e formais, de representação física ou cenário para os actos quotidianos,
se acabam por assumir como arquitecturas. Vamos apelidar todas essas actividades
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de projecto de: Arquitecturas da Paisagem.

1

TAVARES, Domingos, in Da Rua Formosa à Firmeza, Edições do Curso de Arquitectura

da E.S.B.A.P., col. Textos Teóricos – 4, (2ª edição), Porto, 1985, p. 8.
Excerto das palavras introdutórias à publicação, datada de 1985, da 2ª edição da sua
dissertação original, preparada para habilitação ao título de professor agregado, apresentada
à Escola de Belas-Artes do Porto, em 1979. O texto reflecte sobre algumas das convicções
que então se terão revelado mais polémicas, ou menos consensuais, em prova pública de
defesa do trabalho.
2

Ibidem, p. 5 (o texto intercalado entre aspas consta do documento original).

3

Ibidem.

4

No método abdutivo admite-se a probabilidade conclusiva apesar da não

demonstração de premissas menores do raciocínio. Ao contrário, no pensamento indutivo
– que pela indução formal Aristotélica, afirma ou nega, respectivamente, a possibilidade de
atribuir uma propriedade a uma classe, em função do seu reconhecimento num dos elementos
do grupo – e, particularmente, depois da indução amplificante, de Bacon, admite-se a
extensão a uma categoria de factos de uma propriedade que foi verificada em parte, ou
apenas em um dos casos, dessa mesma categoria. Este último tipo será, segundo a imperante
noção de raciocínio, o verdadeiro instrumento da ciência e único caminho possível para o
conhecimento.
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Cette dissertation ce propose à évaluer l’état de la production théorique sur le
paysage. A ce propos, elle parcourra les principaux champs de débat sur le thème
où se sont structurées les discussions disciplinaires et où se trouvent les complexes
études multidisciplinaires.

La condition transversale de ce problème est dérivée, et fait partie, do concept
lui-même du paysage. Pour supporter cette étude il a fallut parcourir l’état de l’art
dans les principaux sujets d’investigation, notamment :

valeur de l’usage du

mot, essayant d’évaluer comment la stabilisation et l’uniformisation de son
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Dans ce qui concerne sa propre désignation et la

utilisation se déroulent, surtout récemment;

Dans ce qui concerne la géographie, qui se constitue traditionnellement
comme le sujet qui se tourne vers le paysage, malgré des progrès et des
reculs, qui se sont déroulés dans le dernier siècle, et la divergente dispersion
des tendances émergeantes, presque tous les fois réfractantes dû à la forte
pression déterministe et spécialisante;

grande domaine de l’exploitation thématique et conceptuelle, des l’institution
du paysage tel qu’une valeur relevante pour la société occidentale;

Finalement, aussi dans ce concerne les sujets du design et de la conception
architectonique, et notamment la architecture paysagiste, où se trouve une
importante articulation avec la transformation du milieu physique, pour la
promotion de la culture, du plaisir et/ou, du travail, qui seulement d’une façon
secondaire se sont associés, vulgairement, à la adaptation des écosystèmes
pour qu’ils deviennent habitables.

Ce dernier sujet établi la condition basique qui confronte directement la matrice
qui supporte l’architecture, qui s’associe traditionnellement à la construction de
l’abri habitable, ou de la ville en tant que support du habiter des groupes sociaux
plus élargis.

Après, on se tourne vers la compréhension de la transversalité méthodologique
et objectuelle

qui croise tous les sujets de la conception architectonique. On

cherche, à ce moment la, préciser l’idée du projet d’architecture, qui doit être
complémentaire et proche de l’idée de la planification physique, et qui se veut
fixer autonome, soit en support théorique, soit dans les objectifs et moyens.
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Dans ce qui concerne l’expérience artistique, qui jusqu’au présent reste le plus

Seulement à ce moment la l’idée du projet d’architecture à différentes échelles
s’est développé, pour monter l’importance des échelles de proximité, qui font
référence au monde de l’architecture objectuelle qui ne peut pas continuer a être
considérée hégémonique, tel qu’on le démontre. Dans la réalité, au dé las d’une
massive réponse pragmatique aux satisfactions des besoins programmatiques plus
immédiates, le débat théorique se tourne vers les préoccupations sur la discussion
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de la condition du paysage dans toute l’architecture.

Loin d’essayer d’invoquer une condition disciplinaire, ou d’essayer une traduction,
ou importation, pour le panorama disciplinaire national, de quelques tendances
émergeantes dans la culture anglo-saxonne, qui se démarquent des affaires de la
planification régionale, de l’expérience urbanistique ou de l’écologie du paysage
– ou quelques affinités pourraient se trouver avec le planning at landscape ou
le landscape urbanism – on veut percevoir comment l’architecture occidentale
a développé la culture du dessin de da ville, fondé dans les anciens expériences
d’analyse de la morphologie urbaine et, surtout, après la consolidation pratique
du projet urbain. Il s’agit d’interpréter comment se sont déroulés l’espace et le
temps de la construction des affinités avec les sujets qui, fondés dans une culture
basée dans les sciences de la terre et de l’environnement, ou de la géographie
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physique, s’articulent avec la reconnaissance de l’inévitabilité d’une transformation
permanente et irréversible du monde qu’on habite, et qui aucune nostalgie ou
romantisme lui permet d’expliquer ou caché.

Le projet nature fait aujourd’hui partie d’un programme complètement différent –
pourtant non dissociable - et peut-être beaucoup plus limité, malgré l’incontournable
et expressive abondance des sujets

prédominamment naturels, qui recouvrent

notre planète.

L’expansion des espaces habitables et l’intensité de l’usage auxquels elles se sont
soumises pour les moyens de vie et le production, associé à la prise de conscience
de la dimension culturelle d’un programme d’équilibre pour le paysage, maintenant
sans aucune notion de manque ou vocation romantique, convoquent la pressante
besoin, qu’on ressent aujourd’hui, de faire, de toutes les architectures, des exercices
intentionnels de construction du paysage.

Cette dissertation défende le besoin d’essayer,

dans le projet d’achitecture

– dans tous les projets, dans toutes les architectures – une inclusion systématique
de l’indissociabilité du monde vers chaque intervention, partielle e localisée, qui
traditionellement prepare l’urbanisation ou, tout simplement, l’edification. Après
l’incorporation de la place contextuelle dans le projet – qui a été recuperé après la
tabula rasa de la période héroïque moderne, clarifiée à partir des années soixante

dix et quatre vingts – et de l’assimilation de l’importance des valeurs sémantiques
e sémiologiques qui, présentement et sagement, font partie de la représentation
des identités, il s’agit maintemant de promouvoir la compréhension holistique des
structures écologiques du paysage. Chaque acte de transformation la devrait
assimiler, encourageant toutes les synergies qui soient à l’atteinte de chaque action,
mésuré dans la corrélation directe avec l’univers des mobilités de ses destinataires
et utilisateurs.

et support fondamentale du projet en architecture – paralèlement avec ceux qui

R ESUMÉE

L’objectif est clairement lui de démontrer que le paysage est aujourd’hui thème

classiquement ont cet’état, peut-être enlargissant la triade de Vitruvio avec la
satisfaction des exigences ambientales et du paysage – et aussi, le support de qu’ il
ne serait plus possible de faire un projet sans intégrer la dimension ambientale qui
s’atteint à travers de la compréhension et de l’incorporation de la complexité des
structures écologiques du paysage, qui dans chaque exercice de dessin doivent
être travaillées à l’echelle du paysage de la proximité, qui déteint

une valeur

geo-stratégique-référentiel, substituant l’idée de représentation ou d’image du
territoire, qui continue à hanter le cliché d’utilization du concept du paysage.
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A BSTRACT

This thesis is set to evaluate the present theoretical production on landscape. To do
so, it addresses the main fields of discussion of this theme, where vast disciplinary
discussions are held and where complex multidisciplinary studies meet.

A BSTRACT

The leading issue of this problem is due to, and takes part on the concept of
landscape itself. To support this essay it needed to go through the current state of
the art in some of the main thematic fields of investigation, namely:

In the field of comprehension of the designation itself and the value of the
use of the word, evaluating how the stabilization and uniformity of its use has
gone by, mostly in recent times.

In the field of geography, that considers itself the subject that investigates the
landscape, despite the setbacks and advances that took place during the
past century, and the divergent scattering of emergent tendencies, almost
always refracting, due to the strong determinist and specialising pressure.

In the artistic experiment, where, still today, lies the longest domain of thematic
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and conceptual exploration, from the set of the institution of landscape as
relevant value to the western society.

Lastly, also in the field of the subjects of the design and of the architectural
conceptualisation, and specially of the landscape architecture, where lies
an important link with the transformation of the physical environment, with
the intention of promoting the culture, the leisure and/or, the work, that only
in a secondary or collateral way can be associated, commonly, with the
adaptation of the ecosystems in a way that it makes them habitable.

This last subject sets the basic condition that directly confronts the main values
supporting architecture, that are traditionally associated with the building of the
habitable shelter, or of the city as a support of the ways of living of enlarged social
groups.

Afterwards, it turns to the comprehension of the methodological and object
approach that crosses all the subjects of the architectonical conception. At this
point, it aims to precise the idea of project of architecture, that should complete
and be close to the idea of physical planning, and that wants to be considered
independent in theoretical support, objectives and means.

Only then is the idea of project of architecture at different scales developed, so as
to emphasize the importance of the scales of proximity, that make reference to the

world of the architecture of the object, that only wrongly can still continue to be
called the leading one, so as it will be shown. In fact, besides a massive pragmatic
answer to the satisfaction of the most immediate program needs, the theoretical
debate centres around a wide group of concerns that also arouse, in a clear way,
the discussion of the condition of landscape in all and any architecture.

Away from wanting to invoke a new disciplinary condition, or rehearsing a translation,

Anglo-Saxon culture, that are becoming independent from the areas of regional
planning, urban experiment or landscape ecology – where affinities can be

A BSTRACT

or an import, for the disciplinary national set of some emergent tendencies in the

encountered with planning at landscape scale or landscape urbanism – it aims
to acknowledge how the western architecture has developed the city design
culture, founded in the previous experiments of the urban morphological analysis
and, mostly, after the practical consolidation of the urban project. It interprets how
the construction of affinities with other subjects that were founded on a culture
based on the earth and environment sciences, or on the physical geography, have
evolved in space and time and are currently crossing the inevitability of a permanent
and overwhelming transformation of the world we live in, and that no nostalgia or
romantic feeling allow to perceive or can disguise.

non dissociate – and perhaps much narrower, despite the indisputable and expressive
abundance of areas predominantly natural, that cover our planet.

The expansion of inhabited areas and the intensity of its use by life and production,
associated with the awareness of the cultural dimension of a balanced program
for the landscape, now with no trace of memories of the past or romantic feeling,
arouse the urgent need, that we feel today, to do from all architectures, deliberate
exercises of construction of landscape.

In fact, this thesis supports the idea that the project of architecture needs to
experiment – in every project, of every architecture – a systematic inclusion of
inseparability of the world towards each intervention, as a small part and in a
specific place that traditionally supports the urbanization, or simply the building.
After the incorporation of the spatial context in the project – that was regained after
the tabula rasa of the heroic era of the modern times and that has been clarified
since the past seventies and eighties – and the assimilation of the importance
of the semantic and semiological values that, currently and wisely, take part in
the representation of identities, now is time to make an holistic approach to the
ecological structures of the landscape. It needs to be incorporated in every act of
transformation, catalysing each and every synergy, that is at the immediate reach
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The nature project today will be a part of a completely different program – although

of each action, measured in direct connection with the universe of relations
with its recipients and users.

The object of this thesis is clearly the one of showing that the landscape is
currently the crucial theme and support of the project of architecture – side
by side with the ones that traditionally hold this status, perhaps widening

A BSTRACT

the Vitruvius triad to the satisfaction of the environmental and landscape
needs – and also, that it will no longer be possible to make a project without
including the environmental dimension reached by the comprehension and
incorporation of the complexity of the ecological landscape structures, that
in every design exercise will have to be worked at the scale of proximity of
the landscape, that now assumes a geographical, strategic and referential
value, replacing the idea of representation or image of a territory, that still
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haunts the commonplace use of de concept of landscape.
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Escrevi-o em Aveiro, (...) Era o tempo que eu tinha para escrever, e via da janela o
jardim calado e deserto, como é bonito ver os jardins. 1

1

Parafraseando Agustina Bessa-Luís, in Mundo Fechado, Guimarães Editores, Lisboa, 2004, p. 7. Este

excerto do primeiro parágrafo – do qual apenas se substituiu a palavra Coimbra por Aveiro – está
incluído nas palavras introdutórias à reedição da sua obra inaugural e premonitória, datada de 1948.

Sobre ela escreveu, em 1950, Teixeira de Pascoais:
(...) Se os românticos excederam a realidade, caindo na falsidade, os chamados
naturalistas cometeram o pecado contrário, e tornaram-se inferiores à Natureza. A
auctora do Mundo Fechado não praticou esses erros. E, por isso, a felicito com o maior
entusiasmo! (ibidem, pág. 10)
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O quadro
A pertinência do tema
O objecto
A metodologia
Os recursos

A Arquitectura não pode continuar a ignorar a paisagem como objecto e como
tema de projecto, na exacta medida em que é responsável, sendo parte importante
e activa, pelos processos de espacialização de todos os programas sociais e
culturais que, colectivamente, todas as sociedades ambicionam poder concretizar.
Assim, se o futuro está, em cada paisagem, marcado por um projecto sócio-cultural
particular que se concretiza na sua envolvência de proximidade, igualmente estará,
para a humanidade, marcado pelo envolvimento e a perenidade dos processos de
construção da urbanidade, que inexoravelmente a caracterizam.

As sociedades não são indiferentes ao espaço mas puderam olhá-lo, até há bem
pouco tempo, como mero suporte ou simples consequência dos seus desígnios.
Actualmente, a construção dos programas, a definição de objectivos sociais,
culturais e políticos, não pode continuar a ser indiferente à organização e
espacialização desses actos, vontades ou sonhos. Contudo, se ao planeamento físico
compete a organização macro estrutural dessas necessidades, já à Arquitectura
– a todas as Arquitecturas – cumprirá o propósito de estruturar conscientemente a
espacialização dos actos na escala de proximidade, que hoje podemos apelidar
de escala da paisagem.
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A conclusão

É hoje lugar-comum afirmar que a paisagem está na ordem do dia.

Por outro lado, talvez a arquitectura nunca tenha usado tão intensamente um
conceito sem precisar rigorosamente o seu conteúdo, ou sem se assegurar que a
ele corresponde uma leitura universal, capaz de nivelar os discursos e permitir aos
interlocutores uma capacidade de comunicação real. Na verdade, o uso deste
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conceito implica também que se aceite que a arquitectura partilha com outras
disciplinas da sua esfera de influência uma ampla capacidade de actuação,
sobre o universo construído que nos rodeia, e também sobre o suporte físico
natural, que vai sendo cada vez mais intensamente condicionado pelo tipo de
uso e capacidade de carga a que se pretende que seja sujeito, embora jamais se
possa libertar de todos os circunstancialismos que a própria estrutura geofísica do
planeta lhe impõe.

A arquitectura coloca-se deste modo num papel mais responsável, de partilha
de experiências e optimização de procedimentos, que tem um grande leque de
interlocutores com experiência afim, embora por vezes parcelar e nem sempre
com idêntica capacidade de síntese. No entanto, mesmo as disciplinas do
projecto, com quem a partilha será mais fácil e intensa, utilizam distintamente os
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conhecimentos disponíveis e, seguramente, ao nível da capacidade de aplicação
criativa dos seus próprios recursos divergirão, naturalmente, sobretudo na leitura e
possibilidade de organizar a espacialização dos programas e projectos. Dar-lhes
forma e plasticidade, e capacidade para participar de modo dinâmico nos
processos sócio-culturais do mundo presente, será a mais antiga e experimentada
das competências da arquitectura, que desde meados do século passado tem
vindo a lutar pelas suas características generalistas, incorporando e desenvolvendo
conhecimentos exclusivos. Contudo, as inúmeras engenharias e a arquitectura
paisagista, nos seus próprios domínios particulares, detêm trunfos igualmente
importantes, que divergem sobretudo pela condição de especialidade e pela
natureza determinística da aplicação dos seus conhecimentos. Se a arquitectura
paisagista ensaiou, mais recentemente, um caminho que lhe permite recentrar
na capacidade de síntese toda a sua energia criativa, aplicando-a ao projecto
de espacialização dos programas, já as demais especialidades científicas e
técnicas – dos domínios das tecnologias e ciências, incluindo as sociais e humanas
– foram percorrendo o caminho do aprofundamento determinista, isolando-as da
operatividade da síntese desejável, onde a própria lógica do método científico, de
matriz dedutiva, as impede de avançar livremente, em processos de organização
espacial ou territorial que não podem ser facilmente testados. Neste contexto prático
saíram beneficiadas as disciplinas que, mais próximas da experiência artística,
se apropriaram da sua lógica particular e treinaram capacidades alternativas,
com base na indução, que lhes permitem partir agora para a composição e

experimentação do um pensamento alternativo, numa lógica de tipo abdutivo.

Este processo, aparentemente libertador ao nível da concepção e projecto,
acabou por criar constrangimentos de outra natureza, ao nível da credibilidade
da sua capacidade de produção científica disciplinar.

Paradoxalmente, as arquitecturas produzem hoje, a título experimental, uma
quantidade inestimável de soluções espaciais e paisagísticas que têm vindo a
revolucionar o modo como vemos e apreendemos o mundo, e estamos a ensaiar
a sua construção, de modo renovado, com uma intensidade sem precedentes.

arquitectura, ou mesmo a cidade, para se projectar toda uma nova condição
espacial global, que cada exercício parcelar vai partilhar cada vez mais
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Extravasou-se largamente o limite clássico da edificabilidade que moldava a

intensamente.

A dissertação que agora se apresenta pretende compreender e balizar a amplitude
de um movimento criativo e projectual, em torno da paisagem, oferecendo
pistas para a sua referenciação na cultura específica disciplinar, e também na
das disciplinas que lhe são mais próximas, em todos os domínios conceptuais do
processo.

decorrem paralelamente, sobretudo no panorama internacional, construindo um
suporte teórico que se vai reforçando, como se pode comprovar fazendo a análise
da ampla base bibliográfica – apresentada em anexo – que suporta este estudo e
que, de algum modo, faz prova desse enquadramento.

Com base na dupla avaliação, dessa alargada produção teórica, e também
de toda uma imensa prática projectual, produziu-se a reflexão original que aqui
se pretende expor. A experiência conceptual foi estudada pela apreciação
complementar da documentação de projectos e de obras já construídas, mas
também, sempre que se assim se proporcionou, pela visita e experimentação de
realidades arquitectónicas concretas. Nestes casos, privilegiou-se numa primeira
fase a experiência histórica de construção de parques e jardins, e ainda a de
territórios profundamente intervencionados com vista à sua defesa e optimização,
em termos produtivos ou defensivos. Relativamente à experimentação mais
recente, que a arquitectura vai proporcionando com uma intensidade crescente,
percorreram-se depois, indiferenciadamente, casos de singular urbanidade, de
regeneração territorial que a mudança do modelo produtivo ou a desertificação
votara ao abandono, e ainda áreas de reconversão industrial, em situações de
obsolescência dos sistemas ou em casos de deliberada reorganização do modelo
tecnológico ou ambiental, que lhes estava originalmente subjacente.
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Não se trata de um esforço isolado e são recorrentes as incursões científicas que

Procurou-se ainda perceber como os programas emergentes, que vão marcando a
actualidade da actividade projectual, com maior representatividade a uma escala
global, se vão estruturando em função da qualidade e complexidade crescente
das exigências dos programas ambientais. A este propósito, a arquitectura
será certamente das áreas disciplinares melhor preparadas para consertar
espacialmente a transposição para a realidade construída de toda a carga
representativa e simbólica que as sociedades pretendem plasmar, numa acção
deliberada de afirmação cultural dos seus desejos e ambições mais particulares.
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Esse processo decorre no seio de uma sociedade de mercado dinâmica e
competitiva, e a informação comunicacional encarrega-se de assegurar que
todas as experiências se sucedem, em decalque sistemático e exploratório, que
vai estimulando e acelerando a capacidade instalada e a qualidade final dos
resultados alcançados. Não basta hoje uma mera resposta funcional, ou um
simples recorte bem sucedido de modelos parciais, económicos, propagandísticos
ou formais, ou ainda quaisquer outros que, isoladamente, mais não fazem do que
revelar quais as tecnologias de ponta ou os sectores que se encontram em posição
privilegiada. Hoje contam especialmente aqueles programas que promovem, em
simultâneo, uma solução criativa e experimental, de elevada eficiência e qualidade
de desempenho técnico, e que logram alcançar o reconhecimento colectivo da
XXIV

sociedade, com o correspondente ganho de auto-estima que impulsiona para
patamares mais elevados de exigência e desempenho. A arquitectura tem-se
posicionado globalmente com vista a que este efeito se reproduza intensamente
e, por essa via, as oportunidades de avaliação e estudo multiplicam-se.

As novas expressões em arquitectura – como são frequentemente apelidadas –
que têm vindo a ser proporcionadas por um conjunto cada vez mais alargado
de autores, permitem que se fale, hoje, abertamente, de um quadro conceptual
renovado e de uma atitude, face aos contextos de intervenção, que obriga ao
reposicionar dos modos como a arquitectura sempre foi encarada, e também dos
modos como a própria formação disciplinar tem sido veiculada.

A investigação documental, a pesquisa e interpretação projectual, a visita e
a experimentação espacial e a análise crítica, directa e indirecta, de obras
recentes e de realidades precursoras, além da avaliação extensiva de programas
ambientais e do estudo das principais correntes filosóficas – que fomentaram o
pensamento naturalista, e estimularam as derivações simbolistas, românticas,
realistas e modernistas – foram os meus principais companheiros de viagem e os
mais exigentes recursos envolvidos.

A metodologia, tal como no projecto, quis-se abdutiva, mesmo quando a
segmentação temática e a sistemática avaliação de instrumentos e resultados nos

permitiu frequentemente o suporte dedutivo. Não se procurou, contudo, espartilhar
em qualquer momento as conclusões da reflexão, acreditando que a tese que se
constitui como objecto fundamental desta dissertação pode ousar, um pouco para
além da demonstração exaustiva de todos os elementos parcelares que compõem
o seu suporte teórico.

O objecto foi claramente o de demonstrar que a paisagem é hoje tema e suporte
fundamental do projecto em arquitectura – em paralelo com os que classicamente
detêm esse estatuto, porventura alargando a tríade vitruviana à satisfação das
exigências ambientais e paisagísticas – e também, o de que não será mais possível

e incorporação da complexidade das estruturas ecológicas da paisagem, que
em cada exercício de desenho se terão de trabalhar à escala da paisagem de
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projectar sem incluir a dimensão ambiental que se alcança pela compreensão

proximidade, que passou a assumir o seu valor geo-estratégico-referencial, em
substituição da ideia de representação ou imagem de território, que ainda vai
assombrando o lugar-comum de utilização do conceito de paisagem.

Esta é a paisagem que o projecto de arquitectura vai construir, em moldes de
uma operatividade que se exprime em termos, ou neologismos, que são ainda
emergentes e timidamente utilizados, mas que os tempos próximos se encarregarão

Percorreu-se este caminho por campos de conhecimento diversos e fez-se o
reconhecimento de realidades espaciais, urbanas, peri-urbanas e rurais, artísticas
e produtivas, ou simplesmente de deleite (agrément), como nos exemplos legados
pela arte dos jardins, que nos ensinaram qual a ordem de funcionamento das
estruturas naturais e do tempo, que podemos acelerar ou retardar, mas não
deter. O domínio do tempo será, também para o projecto de construção de uma
arquitectura da paisagem, um desafio maior e um estímulo poderoso, agora que
a disciplina deixou de visar a sua cristalização, que fora imposta pela iluminista
visão racionalizadora do mundo. Sobre a condição global, à escala planetária,
que a supremacia humana abalou na sua biodiversidade fundamental, e
que em boa verdade sabemos avaliar mal, deixa-se em repto o Manifesto da
Terceira Paisagem, que ensinou Gilles Clément 1, como desafio suficiente para
uma próxima batalha. Acreditamos que também o projecto de arquitectura da
paisagem, na sua especificidade e em paralelo com a arquitectura paisagista, e
as demais arquitecturas – da mobilidade, da cultura, da terra e da produção,...
– poderá ambicionar contribuir, com a definição de uma matriz renovadora que
não concebemos inferior à natureza e que, provisoriamente, apelidamos de uma
segunda urbanidade.
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de difundir e libertar da tibieza que os constrange.
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Time Landscape, instalada em Lower Manhattan em 1978, foi proposta
por Alan Sonfist, artista norte americano, como reconstituição da floresta
autóctone, que se poderia encontrar antes da colonização desta região do
mundo. Constitui uma cápsula do tempo natural, encerrada há mais de 40
anos, sujeita apenas a intervenções muito pontuais.

Este exercício condensa uma multiplicidade de intenções, típicas da Land-Art,
onde tempo, espaço físico e natureza se fundem com a capacidade
humana de actuar sobre o planeta, incorporando memórias que remetem,
simultaneamente, para passado e futuro, jogando com a entropia como
aliado na construção do projecto de futuro.
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1

CLÉMENT, Gilles, in Manifeste du Tiers Paysage, Éditions Sujet/Object, Paris, 2004.

Ensaio estudado a partir das leituras combinadas da versão original e da versão castelhana.
Esta última, foi traduzida por Maurici Plá e editada pela Editorial Gustavo Gili, SL, integrada
na Colecção GG mínima, Barcelona, 2007.
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ARCHSCAPES LANDSIGHTS

Parte I - a construção de uma | METODOLOGIA PESSOAL

Todos os Nomes ...
Paganitas, ou ...

1. Landsights

| olhares e visões de Paisagem, a partir de exercícios de Arquitectura

2. Archscapes

| arquitecturas à descoberta da Paisagem, em universos vários e afins

Todos os Nomes ...

Procura-se uma ordem 1, capaz de aclarar a percepção através da cortina
velada das designações e dos conceitos, contidos em todos os nomes que o
registo aparentemente anónimo e indiferente lançou na corrente dos tempos.

M ETODOLOGIA P ESSOAL

Acreditamos que essa ordem estará contida no Aleph 2.

Falar hoje de paisagem é de tal modo recorrente que o assunto pode
ser visto como um simples excesso, ou até como uma fuga ao problema
aparentemente insolúvel, levantado pela condição armadilhada pelo
conceito, que enredou investigadores, artes e ciências, e também inúmeras
práticas disciplinares. Diríamos, depois, que pode ver-se a questão por
um outro prisma e falar das condições que o pensamento filosófico e a
investigação científica combinaram, hoje, para que se proporcione a procura
de uma nova convergência. Em boa verdade, a paisagem é possuidora de
um estatuto dual ainda muito presente na memória colectiva. Talvez essa
seja a verdadeira razão que nos permite perpetuar esse modo dual e partir

2

para sucessivas abordagens polarizadas do tema.

Na realidade, não queremos confundir a nossa opção dual – nem as
palavras com que inicialmente vamos apelidar as nossas abordagens
– com uma intensiva utilização recente do tema, e da sua designação
comum inglesa, Landscape, à qual são associados infindáveis prefixos,
construindo campos particulares, ou nichos de observação privilegiados
sobre todo o conhecimento produzido. Se encontramos em escaparates de
livrarias, infinitos títulos: artscapes, groundscapes, waterscapes, walkscapes,
drosscapes, livescapes, battlescapes, warscapes, minescapes, workscapes...
e tantos outros, essa profusão só corrobora a afirmação inicial e reforça a
pertinência do tema escolhido. Porventura, tal facto reforça ainda a ideia
de desconforto que as actuais paisagens suscitam à sociedade ocidental,
obrigando a uma permanente recontextualização, a que a interiorização do
problema as obriga e para a qual o reavivar da memória será o álibi mais
acessível.

Todos estes neologismos construídos por associação estão a assumir, no
campo de investigação da paisagem, o papel de estímulos à interpretação
e construção de conhecimento temático. Ao associar a paisagem – ou
uma parte que dela é excisada – a diferentes áreas do conhecimento e
da investigação, ou mesmo da experiência prática quotidiana, exploram-se
particulares sensibilidades e abrem-se novas perspectivas – como em

smellscapes, ou soundscapes, e em todas as outras variantes da percepção
sensorial aplicadas à cidade e ao território, que a geografia e a psicologia
da percepção valorizam e estudam – que tendem a estabilizar ou promover o
reconhecimento de alguns resultados concretos, efectivamente alcançados,
quer ao nível da reflexão e construção de consensos interpretativos, quer ao
nível da própria transformação do quadro físico.

Queremos nomear agora os nossos propósitos por objectivo e dar-lhes
nome, que apenas por confessada falta de criatividade se vão escudar em
T ODOS

anglicismos, que passamos a explicar.

OS

e completamos novas designações a partir da fractura da palavra
Landscapes.

A primeira etapa consiste na óbvia fractura:

N OMES ...

Para cumprir essa meta vamos, basicamente, justificar porque aceitamos

Land | Scapes

A segunda etapa compreende a escolha de um prefixo e de um sufixo
capazes de nos permitir o relacionamento com as duas dimensões que nos
impusemos, ao investigar a arquitectura, de onde retiramos o prefixo que a

desejável e expectável, que toda a arquitectura aspira promover – Sights.

O esforço subsequente, de associação, conduziu à inclusão dos elementos
escolhidos:

Land

|

Sights

|

Arch

|

Scapes

Quisemos que o suporte físico, que mobiliza todas as arquitecturas e incorpora
a raiz de todas as paisagens, constituísse pretexto inicial, e associamos-lhe
o desejo prospectivo e positivista que é apanágio de todos os programas
arquitectónicos.

Land

+

Sights

=

Landsights

(que podemos intuir como paisagens comuns com desejos de futuro)

Quisemos ainda que a prática disciplinar da arquitectura fosse capaz de ir ao
encontro de realidades mais vastas e complexas, das quais a modernidade a
tinha vindo a alhear progressivamente, com o culminar gritante da voragem
industrial e economicista do final do século XX, que atormenta consciências
e cindiu as fileiras mais convictas do actual modelo desenvolvimentista
ocidental. Quando tudo parecia obrigá-la ao ensimesmar cada vez mais
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identifica – Arch – e depois um sufixo que perspectiva as visões de um futuro

radical, na resposta aos difíceis e exigentes problemas do quotidiano, sem
espaço introspectivo para olhar o mundo, começamos a assistir a uma inversão
a que ainda não sabemos dar o nome, e que todos os dias proporciona
surpresas positivas e inebriantes.

Arch

+

Scapes

=

Archscapes

(que podemos intuir como arquitecturas eivadas de uma brisa renovadora,

M ETODOLOGIA P ESSOAL

talvez

porque

respiram

outros

ares,

em

universos

de

conhecimento

favoráveis)

Há uma dualidade implícita no conceito de paisagem que, como veremos,
está ainda longe de ser facilmente ultrapassável, mas que se quer revalidar.
Desde logo, com duas afirmações consequentes:

1.

Há uma terra, região ou campo (land), que constitui a base e suporte

efectivo de qualquer paisagem que se incorpore no discurso disciplinar
da arquitectura, e que é uma realidade física, sobre a qual projectamos
desejos e programamos actividades, idealizando formas e espaços
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futuros.

2.

Há uma permanente vontade de, nas arquitecturas, ir ao encontro

dos desejos de paisagem que se propõem fazê-la tomar parte do mundo
como realidade biofísica global. A arquitectura não quer ser parte
isolada, de natureza diversa, como se de uma prótese sintética se tratasse.
Enquanto prótese legítima do habitar quotidiano, a arquitectura está a
conquistar um novo patamar de auto estima, que o amadurecimento
contemporâneo lhe impõe.

A natureza está a ser progressivamente elevada a um patamar de igualdade
e equilíbrio ao qual não pôde aspirar, desde o início do período moderno. Ao
contrário, nos três séculos imediatamente precedentes, fora o seu patamar
de referência, sempre extraordinariamente elevado mercê da construção
do pensamento filosófico renascentista e iluminista, que acabara por obrigar
a arquitectura a uma desleal competição, da qual saíra aparentemente
vitoriosa, na senda do progresso social e industrial. Conhecemos agora
melhor o preço desta vitória, qual presente envenenado, que ensombra ou
turva os resultados que podemos perspectivar no médio ou longo prazo.

Para

que

não

arquitectura
repudia,
anula,

fosse

erudita

inferior
ocidental

colocando-se
ou

esbate,

num

qualquer

à
a

natureza,
um

paralelo

o

século

lugar

cimeiro,

que

permite

reminiscência

de

XX
que
a

insana

guindou
ela

a

agora

simbiose

e

competição.

T ODOS
OS

N OMES ...

5

Paganitas, ou ... o factor Paisagem

1.

Há um factor Paisagem que é, hoje, indispensável à concepção do

projecto contemporâneo em arquitectura.

Como reler Vitrúvio? Será então extemporâneo invocar a sua matriz disciplinar?

M ETODOLOGIA P ESSOAL

Vitrúvio! (… ainda e sempre Vitrúvio!)
Sabemos apenas que não é possível continuar a invocar Vitrúvio … com a
serenidade passada!

Lembramos que Peter Eisenman, já em 1995, fazia perceber que, no seu
entender, não é possível falar de Vitrúvio com a mesma simplicidade com
que se podia fazê-lo anteriormente. Invocou este argumento em contexto
um pouco diverso mas, na realidade, as razões cruzam-se, pois ele referia
o assunto a propósito da impossibilidade de justificar, de modo simples e
com os itens clássicos da tríade vitruviana, os recentes desenvolvimentos da
disciplina arquitectónica. Referia-se aos resultados produzidos pela corrente
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desconstrutivista 3.

Esta não é uma situação única e aproveitamos para revalidar também
Gottfried Semper, que na sua obra fundamental Os quatro fundamentos
da arquitectura 4, em 1851, acrescentava à sua interpretação da trilogia
vitruviana um quarto elemento. A sua exigência interpretativa obrigava-o
a uma leitura indirecta dos valores implícitos na matriz original. O elemento
adicional permitia-lhe, pela sua evocativa força simbólica e ontológica,
repor toda a carga cultural necessária, bem como a dimensão do desejo
complexo, que toda a arquitectura sempre representa. No entanto, esse
quarto elemento, hearth (o lar) – associado à leitura dos originais: earthwork,
framework e enclosing membrane – estava ligado à terra e à cultura de
cada sociedade, acrescentava um sentido mais fundacional à tectónica
arquitectónica e tornava-a indissociável do sítio, espaço geográfico, e do
lugar geológico e cultural inscrito no elemento terra/earthwork, onde se
estabelecia a criação artística do homem, em busca do seu lar/habitat.

Que tese imaginamos para consolidar Vitrúvio?

Pareceu-nos pertinente agora, também a nós, imaginar um argumento
adicional que, junto da tríade vitruviana, permitisse estabilizar o quadro
teórico, completando-o, e garantindo o enquadramento de algumas das
mais actuais formas de expressão disciplinares. Vamos por isso ao encontro

dos dois autores acima referidos. Este é, obviamente, apenas o pretexto para
uma divagação que nos permite remeter a reflexão, momentaneamente,
para uma outra realidade geopolítica e cultural, que então envolveria
Vitrúvio, muito diversa da que hoje vivemos, justificando assim a sua natural
omissão. Inscrevemos na sua trilogia, para esse efeito, a presença de uma
nova condição, Paganitas, que poderá representar o elo omisso, por ser
manifestamente desnecessário nesse tempo face a uma correcta e equilibrada
conjugação dos processos de ocupação com os suportes territoriais, ou por
se ter simplesmente perdido, no quadro de desenvolvimento posterior ao

de transformação infra-estrutural do território.

OU

...

Com Paganitas, colocamos a Paisagem entre a oportunidade e o elo perdido,

P AGANITAS ,

império, quando deixou de ser imprescindível face à retracção dos processos

na mais canónica teoria da arquitectura.
Vitrúvio – Marcus Vitruuius Pollio viveu provavelmente de 80 a.c. a 20 a.c., e
até o seu nome latino está hoje posto em causa. Terá redigido o seu tratado,
De Architectura, provavelmente entre 35 e 25 a.c., em forma de compilação
de dez volumes, Decem Libri, de que se desconhecem os documentos
originais 5. Eles terão constituído a base sobre a qual se construíram alguns dos

como muitos dos tratados posteriores, após a sua redescoberta moderna, na
renascença italiana.
No primeiro século antes de Cristo – há mais de 2000 anos – ao estudar a
realidade construída procurando fundamentar a prática arquitectónica,
como era sua intenção, Vitrúvio não se terá deparado com quaisquer
desequilíbrios gritantes entre a humanização/urbanização do Império e a
apropriação sistemática de territórios, que se iam paulatinamente ocupando.
O ordenamento do território imperial era consequência de uma estratégia
clara e global de infra-estruturação. Para os edis romanos o arroteamento, de
que o território era esporadicamente alvo, estava directamente relacionado
com a extensão do processo de romanização. Como bem sabemos, a
urbanização dos territórios subjugados à disciplina de Roma fazia-se pela
sedentarização progressiva dos exércitos, cujas legiões eram obsequiadas
com os despojos de guerra e também com um quinhão de terras férteis.
Pretendia-se que, futuramente, cada militar liberado proporcionasse apoio
alimentar de retaguarda avançada, nas seguintes incursões militares.
Procurava-se assim um duplo conforto, em equilíbrio estável. Arrotear e
cultivar terras férteis, alimentando cidades ricas, que por sua vez pudessem
servir de base ao avanço dos exércitos de Roma, sobre os novos limites em
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mais representativos e importantes estudos de arquitectura medievais, bem

permanente expansão.
Tratava-se de infra-estruturar o império e sedimentar a sua rede de cidades
tributárias e, para isso, havia duas possibilidades preferenciais: aceitar e
modernizar as urbes submetidas à sua égide conquistadora, estabelecendo
municípios romanos; ou então, consagrar novas cidades, colónias de
fundação integralmente romana, que pudessem assegurar os propósitos de
expansão. Em qualquer das situações era devidamente avaliada a condição
M ETODOLOGIA P ESSOAL

geofísica da implantação adoptada, na situação pré-existente ou em
local de provável fundação, cuja capacidade se estimava em função da
dimensão previsível do aglomerado e da satisfação das necessidades dos
habitantes a aí instalar. Estes últimos eram frequentemente, sobretudo nos
casos das colónias, assegurados pelas hostes desmobilizadas dos exércitos
em fim campanha, a que corresponderia uma centuriação territorial,
proporcionando, como retaguarda avançada, um serviço de apoio logístico
às forças militares mais adiantadas.
Na verdade, o processo de crescimento da rede urbana dependeu sempre
bastante mais da cultura e capacidade empreendedora dos povos
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do que da real generosidade das regiões, ou das riquezas locais, para o
estabelecimento ou fixação de novas comunidades. A necessidade ancestral
do abrigo, que impõe um progressivo domínio de técnicas construtivas para
alcançar mais conforto, pode naturalmente aplicar-se a todos os trabalhos
edificatórios, nomeadamente às estruturas e equipamentos urbanos – praças,
vias e edifícios públicos, p.e. – e infra-estruturas urbanas – como aquedutos e
esgotos. Contudo, o conforto individual, doméstico e residencial, enquanto
objectivo primeiro, viu seguir-se-lhe a procura de um conforto material
excedentário, sempre de carácter marcadamente personalizado.
Talvez a sociedade romana possa a este propósito ser considerada excepção,
na exacta medida em que sempre os seus governantes desenvolveram, e
privilegiaram, um esforço de construção de limiares de conforto urbanístico
colectivo. Norteava-os essa demanda de um bem comum, capaz de
ultrapassar o conforto exclusivo de um conjunto de cidadãos privilegiados,
tendo sido, na antiguidade, das poucas civilizações que assim se organizaram
– isto se conseguirmos ignorar o profundo desequilíbrio contido na sua base
social de apoio. Acreditamos que só esse conforto urbanístico podia e pode,
ainda hoje, assegurar o desejável conforto comum, no lar das comunidades
que é a cidade!
Nas sociedades primitivas qualquer estabelecimento humano importante
dependia das capacidades locais, diria micro geográficas, para o sucesso

da sua implantação e o sustento dos seus principais centros urbanos. No
entanto, a sempre desproporcional razão entre o conforto urbano alcançado
e o experimentado noutras áreas, e especialmente na dependência de
modos de vida não urbanos, permitiu que facilmente disparassem as
procuras materiais de conforto urbano. Inicialmente, tudo correspondeu
à simples sedentarização e ao estabelecimento das culturas agrárias, mas
depois foram as sucessivas etapas da organização comercial e industrial,
às quais sucederam, mais recentemente, as etapas do desenvolvimento do
saber e da evolução tecnológica. Vivemos, hoje, a etapa da industrialização

capacidade de recolha, do cruzamento, e depois, da manipulação e difusão

...

aumentar a condição de conforto material das sociedades e dos indivíduos.

OU

da informação. Na base, sempre a mesma intenção, antiga e presente, de

P AGANITAS ,

do conhecimento e da industrialização – poderemos chamar-lhe assim – da

Este olhar expressa uma possibilidade verosímil para uma outra leitura da
história real, nas sucessivas etapas da globalização, como também propõem
os autores Jorge Nascimento Rodrigues e Tessaleno Devezas, no seu recente
livro 6.
Voltando à romanização, podemos perceber como num quadro de carência
primordial, seria importante um modelo teórico assente na compreensível

doméstico – e, neste contexto, porque não o vitruviano? Por sua vez, para
ele ser absolutamente coerente, também as regras do equilíbrio urbano aí se
consagravam.
Já a extensão vasta e sempre crescente do império, cuja infra-estruturação
ocorria de modo igualmente disciplinado, visava o enriquecimento de Roma e
tinha regras outras, de que conhecemos bem alguns procedimentos. No fundo,
a cultura de enorme pragmatismo que a sociedade romana estabeleceu, com
a sua capacidade de gestão militar e a infra-estruturação territorial destinada
a servi-la, pode explicar quase tudo: a necessidade de um exército saudável
impôs uma obsessão com a água e a higiene; a necessidade logística da
sua alimentação obrigou à produção agrícola de bens alimentares, massiva
e bem distribuída; para além da imperiosa necessidade de recompensar as
forças militares, mantendo-as em sintonia e compromisso com os objectivos
imperiais, que obrigava a um modelo convincente de desmobilização, após
as sucessivas campanhas. Fixava-se assim a obrigação do arroteamento
disciplinado de áreas agrícolas favoráveis e o estabelecimento de períodos
de vida definidos, por ciclos sucessivos ou alternados, de actividades
militares e agrícolas, onde a riqueza colectivamente alcançada permitia o
usufruto individual desse enriquecimento. No interesse colectivo, as cidades
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necessidade de afirmar regras conjunturais para o abrigo individual e

equipavam-se de modo exigente e obrigavam-se ainda à infra-estruturação
disciplinada das suas regiões próximas.
Embora o carácter e a intensidade do processo anteriormente descrito
possa variar muito, no fundo, é a dimensão social, relativa à mole humana
concentrada, que em cada caso determina a pressão sobre o território.
Qualquer sobrepressão é impedida pela própria natureza do modelo. A
cidade não pode permitir-se crescer para além de alguns limites possíveis de
M ETODOLOGIA P ESSOAL

conforto e segurança – diria estabilidade – quer para governantes quer para
subordinados. No fundo, um equilíbrio interno compensado pelo equilíbrio,
geofísico e humano, da região exterior envolvente e delimitada, ou pagus 7.
A industrialização progressiva dos mecanismos e processos produtivos só virá
a alterar esta situação com o aumento da capacidade real de transporte e
deslocação de bens, em quantidades ou valores significativos. A construção
de importantes redes de transportes deu-se de modo contínuo e quase
sem impactes, na sua fase inicial. Os transportes fluviais e marítimos não
produziram, de início, quaisquer mudanças infra-estruturais significativas, mas
começavam a fazer crescer desproporcionalmente os maiores centros urbanos
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mundiais, com o aumento das capacidades de carga – e sobretudo, já no
século passado, com a contentorização. A conquista da mecanização dos
transportes terrestres, e agora a dos aéreos, introduziu a total independência
entre as fontes de matéria-prima e energia, e os centros de produção. Bens
de primeira necessidade ou de consumo excepcional libertaram-se, por sua
vez, dos destinos de comercialização, relativizando definitivamente a relação
entre as cidades, as mútuas inter-relações e as dimensões respectivas e,
sobretudo, as relações micro geográficas que sempre haviam estruturado as
suas redes em cumplicidade plena com os territórios de proximidade.
Deu-se, em cerca de dois mil anos, uma sequência de etapas de progressiva
industrialização
mecanização

da
dos

produção,
processos

a

que

produtivos

associamos
e

a

sempre

optimização

primeiro
das

a

fontes

energéticas de suporte. Importa sobretudo pensar que, particularmente nas
suas etapas mais recentes, de uma permanente revolução industrial que
libertou, ou desvinculou definitivamente, o geossistema de uma relação
clara com os fenómenos da urbanização, a industrialização tem um vínculo
mais importante com as rendas do solo, e com a capacidade de deslocar as
manufacturas e os bens de consumo, do que com a satisfação imediata das
necessidades de quaisquer populações, em qualquer parte do mundo.
A criação de condições de conforto e qualidade de vida para os habitantes,
urbanos ou não, já não está directamente ligada à industrialização, e

a revolução industrial em curso tem tanto de operação logística, da
distribuição comercial ligada à deslocação dos bens, como da intenção
de satisfazer meras necessidades dos consumidores, ou simplesmente de as
criar, mais ou menos artificialmente. O processo é, de algum modo, quase
insensível às pessoas, que são, também elas, matéria-prima e representam
custos de produção, ainda antes de serem destinatários dessa mesma
produção. A deslocalização da produção é hoje fácil, e pode constituir um
flagelo urbano sem precedentes, pois esvaziou-se a relação directa entre
a oferta e a procura, que outrora fez crescer todas as cidades. Esta última

fenómenos da urbanização.

OU

Da realidade presente Vitrúvio nada poderia saber. Os exércitos de Roma

P AGANITAS ,

etapa da revolução industrial desvinculou definitivamente o geossistema dos

...

avançavam,

romanizavam

e

abasteciam-se

sempre

em

retaguarda

avançada e próxima dos novos limites da fronteira do Império, em cidades
progressivamente conquistadas, romanizadas ou, simplesmente fundadas,
quando assim se impunha ou proporcionava.
Utilitas, Firmitas e Venustas … eram então suficientes!
A rede urbana mundial, entretanto, distorceu profundamente o modelo

naturalmente, ao nível do conforto experimentado pelas sociedades e os
seus habitantes, quer colectiva, quer individualmente. Este novo estádio
pressiona a necessidade de encontrar urgentemente um caminho de volta à
relação equilibrada com os suportes geofísicos.
Se para Vitrúvio a tríade era suficiente, hoje é inquestionavelmente
insuficiente pelo menos a dois níveis, no âmbito do exercício disciplinar em
Arquitectura:

1.

Para poder explicar os desenvolvimentos contemporâneos mais actuais

e surpreendentes, que estimulam a nossa perplexidade e admiração, e
repõem a confiança disciplinar num colectivo projecto de futuro.
2.

Para explicar os desafios que se colocam face ao estado de

decadência e esgotamento dos territórios e recursos, e à necessidade de
encontrar modelos inovadores de intervenção e regeneração.
Embora o latim tenha, há já bastante tempo, caído em desuso, atrevemos a
utilização de um topónimo baseado em dupla asserção, Pagus, de origem
hindo-europeia, e Paisea, de origem grega. Sabemos como toda a origem da
cultura clássica romana se suportou invariavelmente nesta sua antecessora
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de equilíbrio territorial. Esta realidade tem consequências na arquitectura,

grega. Longe de ser linguista, ou sequer um curioso das línguas clássicas,
passados que são dois mil anos seria de elevado risco afirmar com rigor a
utilização provável de um topónimo exclusivo, embora … possa soar muito
bem afirmar:
Utilitas, Firmitas, Venustas et Paganitas
Muito rapidamente, mais um esclarecimento: queremos referir que esta
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forma vocabular Paganitas que, por graça, avançamos agora, corresponde
a um caso latino, com raiz etimológica em pagus e pagensis, que se podem
encontrar bem documentadas.
O texto mais revelador será porventura o Glossarium Mediae et Infimae
Latinitatis, de Domino du Cange, datado de 1678 e mais tarde publicado
em Niort 8. Nas suas páginas, apesar de o sentido se aproximar da derivada
pagan, que corresponderá, na maior parte das utilizações, a gentio – pagão,
não cristão porque não urbano – sendo por isso um natural da aldeia ou
região próxima, também vulgarmente designada por pagensis, temos ainda
paganimitas e paganitas. Todas estas palavras têm sentidos múltiplos,
consoante as aplicações, que conferem possibilidades de interpretação
12

variáveis entre o tributo fiscal, devido por um forasteiro ou gentio, ao
conteúdo relativo a uma região ou paisagem. Pagani serão os habitantes dos
pagi, e paganitas a sua condição, bem como a do lugar a que pertencem.
Também esse sentido particular de pertença e relação física com o território
nos interessa 9.

Paganitas ... porventura a palavra certa para um instrumento conceptual
adicional, Paisagem … desnecessária nos tempos de Vitrúvio!

2.

A arte, como fonte evidente de referenciação inspiradora – sempre

importante na arquitectura – libertou-se hoje totalmente dos obstáculos
dogmáticos, associados aos movimentos e artes figurativas, que durante
muito tempo perturbaram a arquitectura e isolaram ou segmentaram a prática
artística, nas suas múltiplas correntes estilísticas. Agora, as componentes
tradicionais vêem acrescidas as componentes sensoriais e psicológicas, com
uma carga de humanismo renovada e um enriquecedor inter-relacionamento
artista|autor, observador|intérprete, objecto|produto artístico.

A arte volta a servir o deleite das sociedades tendo recuperado a liberdade
conceptual e a responsabilidade, para produzir mensagens de prazer
estético e beleza, não balizadas por qualquer matriz teórica ou académica,
num quadro em que as relações entre os inúmeros agentes compreendem

melhor as suas atribuições, permitindo-se fazer valer mais eficazmente as suas
competências.

3.

A arquitectura paisagista compreendeu rapidamente a importância

de uma intensa relação compositiva e integrada com a arte, talvez devido à
antiga e bem trabalhada relação com a história e a arte dos jardins.

Os saberes que permitem a compreensão da nova Paisagem apresentam-se
fragmentados, em inúmeros campos disciplinares, e a arquitectura paisagista

presente de todas as arquitecturas.

Cremos que a arquitectura portuguesa, ao fazer a sua renovação
do

Movimento

Moderno,

foi

responsável

por

uma

...

contemporânea

OU

4.

P AGANITAS ,

dispôs e dispõe de instrumentos conceptuais importantes, no contexto

contribuição importante, a partir dos finais da década de cinquenta do
século XX, no âmbito da relação entre Arquitectura e Paisagem. Não mais
deixou de o fazer, desde então. Tem proporcionado exemplos reveladores,
que abriram novos caminhos de exploração conceptual às gerações mais
novas de arquitectos, frequentemente seguidas internacionalmente. Não
deixou ainda de surpreender nesta matéria.
13

5.

Acreditamos que a Paisagem constitui, definitivamente, o novo

espaço público das sociedades ocidentais, que fixaram como objecto a
procura de respostas conceptuais inovadoras, para as suas relações com as
arquitecturas do novo milénio.

Admitimos que há hoje um conjunto de práticas arquitectónicas que valorizam
a paisagem de modo especialmente inclusivo. Esboçamos uma tentativa para
melhor compreender as suas razões. No entanto, estas práticas apresentamse, ainda, bastante divididas, e é essa a razão principal da distinção que
importa agora estabelecer.

Para isso, pretendemos anotar a diferenciação entre dois tipos de
experiências, e reconhecer a importância paralela que entre elas existe,
no quadro da produção artística, cultural e científica actuais. Por um lado,
há resultados que decorrem da experimentação concreta e quotidiana,
extrapolados de uma prática convencional; por outro, são frequentemente
concebidos modelos hipotéticos que, depois de expostos à crítica, como
matéria teórica devidamente divulgada e interpretada, permitem saltos
qualitativos e avanços significativos, especialmente das ciências. Esta
duplicidade metodológica fixou um quadro que acompanha, cada vez
mais proximamente, artes e ciências. Também as metodologias da arte, que

durante muito tempo pareciam desapropriadas, tendem hoje a credibilizar
muita investigação e a fixar os suportes teóricos das mais diversas disciplinas.
Num período em que a pertinência da criatividade e da liberdade conceptual
parecem contaminar todas as actividades e a aproximar artes e ciências,
importa aceitar e estimular a troca de experiências. Também assim acontece
com a produção arquitectónica, e para distinguir experiências projectuais, de
natureza diversa, que aqui resolvemos explorar, adoptamos as designações
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Archscapes e Landsights:

Archscapes:

serão as realidades físicas, construídas a partir de um exercício

intencional de projecto, arquitectónico e artístico, que se concretiza enquanto
espaço de representação da sociedade que o construiu;

Landsights: serão simples visões que, num momento preciso, enunciaram
ideias de arquitectura de paisagem, dando-lhes valor conceptual efectivo.
No quadro da produção dita pós-moderna, passam a actuar de modo
inequívoco, reflexivamente, sobre todas as ideias e arquitecturas subsequentes,
apesar da sua existência se limitar à simples representação de uma ideia de
arquitectura de paisagem – esta representação, embora maioritariamente
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visual, pode como no passado ter apenas suporte linguístico/literário, de tipo

1

2

descritivo, ou ser, por exemplo, mera expressão musical ou coreográfica.

3

4

Consideramos a existência da uma landsight implícita em todas as archscapes.
Apenas, por força da concretização imediata da arquitectura que a suporta,
ela terá sido imediatamente convertida em matéria física, actuando de
modo mais tradicional sobre o processo de evolução da arquitectura.

A passagem imediata de uma landsight a archscape pode, em certa medida,
reduzir a importância e projecção do impacte que ela produziria, caso fosse
exclusivamente analisada enquanto matéria conceptual. Na realidade, nas
arquitecturas construídas – e as arquitecturas da paisagem não divergem
de todas as outras – há inúmeras “distracções”, técnicas e processuais, que

facilmente desviam a atenção da condição paisagística do projecto. Quase
sempre assim acontece num primeiro momento, até que se volte a permitir
uma avaliação fria e desapaixonada, após o encantamento com a condição
objectual que ainda impera sobre toda a apreciação crítica da edificação,
numa pungente tradição funcionalista. A título de exemplo, permitimo-nos
interrogar até que ponto a compreensão do gesto, de apreensão da
paisagem, terá sido instantânea, na arquitectura dos Auditórios da Casa das
Artes, no Porto. Tratou-se de um concurso e, certamente, o júri compreendeu
a amplitude da proposta e a sua ousadia. Mas, na verdade, essa mensagem

arquitecturas nacionais.

OU

...

Quando um muito jovem Eduardo Souto de Moura, em 1981, inicia o processo
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tardou a produzir resultados e a integrar a dimensão teórica que suporta as

de construção do Centro Cultural da Secretaria de Estado da Cultura, no
Porto, propõe uma, então ainda discreta, nova visão de cidade. Permitia-se
já aí o adivinhar a mudança que se perspectivava. Após décadas de rejeição
dos contextos da cidade genérica, tão bem caracterizadas pela arquitectura
intimista de Siza Vieira – que se encerrava nos horizontes por si construídos,
face a envolventes desqualificadas – Souto Moura opta por inverter as regras
do desafio. Ele impõe um exercício que estimula outras leituras e convida a

que a arquitectura de excelência insistia em repudiar.

Na verdade, a subtileza do projecto distrai da crueza com que, face a
um magnífico jardim romântico com o qual se poderia relacionar aberta
e intimamente, como tradicionalmente a arquitectura sempre fez com a
paisagem mais generosa e qualificada, em sede de uma cultura pitoresca,
ele fecha o novo edifício, preservando a integridade histórica do jardim.
Consegue-o com uma arquitectura de quase absoluta ausência, mediada
pelos novos limites redesenhados pelo “muro minimalista”. Depois, de modo
desconcertante à data, ele abre a imensa janela da sala de leitura sobre
um estacionamento automóvel e o embasamento cru das arquitecturas,
indiferenciadas e comerciais, que se elevam em seu redor, a norte. Já não é
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uma capacidade de aceitação diversa, da contemporaneidade quotidiana

de intimismo que se rodeia esta visão mas de crueza e frontalidade, enquanto
aceita e preserva essa mensagem, onde só pode revisitar a mensagem
genuína, herdada de Távora, que lhe destina a preservação de um jardim
urbano que recusa transformar, reverenciando a memória do lugar da
arquitectura clássica e do jardim romântico, que se mantêm intocados para
usufruto futuro. Esta será, sem dúvida, uma extrapolação legítima da lição de
um encantamento com a paisagem do vernáculo nacional, transmitida do
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modo mais insuspeito.

Pensamos que, na sociedade da informação global que integramos, não é
possível diferenciar a pertinência dos papéis, quer seja das visões, quer das
arquitecturas de paisagem que se vão concretizando, estabilizando os valores
desta renovação (revolução?) cultural que agora procuramos dissecar. Até
porque, a evolução da arquitectura da paisagem não nos permite privilegiar,
ou distinguir, a pertinência de um tipo de contribuição mais útil ou eficaz.

Se, por um lado, as landsights têm por antecessoras, por exemplo, as
representações visuais distantes das utopias socialistas, ou das cidades ideais,
já as archscapes dificilmente encontram referências num passado assim tão
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distante, até porque as balizamos (também) numa relação recente com a arte
contemporânea. Na verdade, elas têm a sua origem num período próximo,
que dificilmente será anterior aos anos cinquenta do século passado, e não
podem confundir-se com os exercícios bem sucedidos das arquitecturas e
cidades que lhes são anteriores. O que está em causa, na Arquitectura da
Paisagem, é sobretudo o facto destes produtos arquitectónicos representarem
a

revalidação

das

propostas

estéticas

na

arquitectura,

fundindo

a

complexidade do lugar prévio com a vontade de criar um lugar novo e
aprazível, de acordo com uma proposta estética determinada e intencional,
que não procura nos artifícios estilísticos qualquer argumento justificativo e
que, pelo contrário, ambiciona a compreensão genuína do contexto que se
lhe ofereceu como oportunidade de intervenção.

Uma ambição tão clara, de relacionamento da arquitectura com os
contextos sobre os quais trabalha, coloca em paralelo os amplos domínios
das arquitecturas plurais, que em inúmeras áreas disciplinares afins vão
estabelecer outros resultados construídos, de modo idêntico, com intenção
similar. Acreditamos que perceber estas e outras contribuições disciplinares, e
as suas próprias especificidades, ajudará a recentrar toda a prática disciplinar
da arquitectura no contexto do problema da paisagem contemporânea,
que é agora um problema de todas estas arquitecturas.

A

arquitectura

paisagista

nacional

percorreu

um

já

longo

caminho

de afirmação e credibilização no panorama disciplinar internacional,
sobretudo se se considerar a relativamente curta existência da profissão
como actividade totalmente autonomizada. Na verdade, a realidade das
estruturas fundamentais em que assenta toda a sua afirmação disciplinar são
diferenciadas – tal como as presentes realidades no plano internacional são
muito diversas – mercê de uma teorização débil e relativamente recente.
O actual quadro disciplinar interno não se pôde furtar a esta realidade
conjuntural, comparativamente com a longa tradição teórica que baliza a

A arquitectura paisagista portuguesa esteve sempre activamente presente,

OU

...

de modo relevante e empenhado, assegurado pelo militantismo de
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prática arquitectónica, de um modo mais geral.

meritórios paisagistas – nomeamos apenas Francisco Caldeira Cabral e
Teresa Anderson, que chegaram respectivamente aos mais altos cargos
da organização profissional

internacional, IFLA e europeia, EFLA – na

construção da actual matriz da disciplina. No entanto, a presença nacional
mostrou-se dividida durante algumas décadas, e essa condição, porventura
fracturante, apenas recentemente se vê mais consensualmente estabilizada
em torno das condições do projecto. O projecto paisagista alia, hoje, uma

biologia e à botânica, com as da modelação espacial e arquitectónica
dos exercícios territoriais que desenvolve. A esta síntese, clarificada como
objectivo, associou-se a rápida compreensão da vantagem do compromisso
imediato com as mais relevantes tendências artísticas, que muitos arquitectos
paisagistas portugueses abraçaram, com resultados positivos evidentes.

Se, por um lado, ainda no terceiro quartel do século passado, a arquitectura
nacional pôde experimentar, relativamente cedo, as oportunidades de
exploração das relações entre arquitectura e paisagem, mercê do empenho
e antecipação de alguns dos seus mais reputados e conhecidos arquitectos,
posicionando-se imediatamente no centro desta problemática no panorama
internacional, também a arquitectura paisagista nacional soube tirar
partido dessas possibilidades e adiantar formas de expressão inovadoras e
igualmente importantes, que já nas décadas finais do século, vieram recolher
uma visibilidade e reconhecimento iniludíveis.

Como precedentes incontornáveis, que conjugam exemplarmente a qualidade
das experimentações em arquitectura e arquitectura paisagista, temos de
indicar a concepção e construção do Parque e do Edifício Sede da Fundação
Calouste Gulbenkian, bem como os planos e projectos de Urbanização dos
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forte componente técnica, de domínio das ciências naturais aplicadas à

Olivais, coordenados pelo GTH, em Lisboa, implementados ainda na década
de sessenta. Se, neste período, são sem dúvida representativos os exemplos
emergentes da nova arquitectura nacional, procurando acompanhar o
debate externo sobre a disciplina, em período de recente abertura, já
para a arquitectura paisagista os precedentes referidos foram sobretudo
importantes para a obtenção interna da necessária afirmação disciplinar,
junto do poder e dos serviços oficiais, que passaram a proporcionar condições
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progressivas de participação e visibilidade em trabalhos e projectos diversos,
ainda que, estrita ou maioritariamente, em concepção e planeamento
urbanos. Os paisagistas conquistavam contudo, neste processo, uma outra
vitória, ao extravasar a síndrome da circunscrição espacial ao jardim, que
os estigmatizava até então, um pouco perdidos entre a formação no âmbito
das escolas de agronomia e a pretensão, teoricamente bem suportada por
Francisco Caldeira Cabral, de fazer arquitectura.

No campo da arquitectura nacional, os exemplos relevantes desses
desenvolvimentos

foram

variados

e,

curiosamente,

centraram-se

nas

arquitecturas construídas, que iam progressivamente insinuando leituras
de paisagem subtis, mas formadoras do gosto e das novas sensibilidades.
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Podemos falar hoje, possivelmente, de duas gerações consolidadas de
arquitectos que, já depois da fase inicial de Siza – ou da presença também
relevante, a sul, de Conceição Silva – estão a conquistar um código novo de
balizamento das relações entre o artifício da arquitectura e o artifício urbano
do território. Este caminho constrói-se na fusão com os elementos naturais e
a partir das leituras, mais globais, da paisagem como simbiose e objectivo
central das suas arquitecturas. Se na arquitectura são estas archscapes
nacionais que se estabelecem mais recorrentemente, na arquitectura
paisagista foram primeiro os exercícios amplos dos planos e dos concursos,
muitas vezes não concretizados, que deram uma primeira notoriedade a este
desafio, enquanto landsights. Só a prazo se têm vindo a revelar os resultados
que, hoje, podemos igualmente afirmar como resultados construídos de uma
manifestação nacional intensiva de promoção da Paisagem, como matéria
conceptual de projecto. A arquitectura nacional, de modo abrangente,
partilhado entre arquitectura e arquitectura paisagista, recentrou parte
importante da sua capacidade criativa na implementação e desenvolvimento
de uma Arquitectura da Paisagem, afirmativamente procurada e concebida,
enquanto objecto fundamental conjugado das suas práticas disciplinares,
para muitos dos seus mais representativos arquitectos.

A Paisagem proclamada, como se pretende, verdadeiro espaço público
do milénio que recentemente se iniciou, configura uma leitura exigente e

informada, mas que se afigura absolutamente incontornável, e indissociável,
da condição conceptual em arquitectura.

De facto, no projecto moderno, a fusão entre o artifício arquitectónico e
o espaço natural ter-se-á iniciado há aproximadamente trezentos anos,
primeiro na filosofia e na estética – implicadas muitas vezes no binómio
literatura|pensamento – e logo depois na arte e na arquitectura, sendo
especialmente importante nas arquitecturas dos jardins, que no início
tinham sempre a pretensão de edificar paisagens completas. Os processos

desapareceu – apesar dos violentos ataques perpetrados pelas difíceis
conjunturas contemporâneas, nas políticas e na cultura, dos movimentos
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modernos e das difíceis relações com o passado e com a história – e ganhou
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e desenvolvimentos foram muito diversos, mas a tendência não mais

expressão crescente nas duas últimas décadas do século passado. A década
presente continua, em boa verdade, a surpreender quotidianamente com
desenvolvimentos fascinantes e inovadores.

Para a Paisagem se poder afirmar como suporte essencial do espaço
público, nesta nova etapa do desenvolvimento, terá de ser balizadora do seu
próprio tempo e fazer presente de toda a história passada, da cultura e da

tem se articular, em equilíbrio estável, com o geossistema onde se insere,
definindo um programa de relação e compromisso de prazo indeterminado.

Se a arte sempre foi reflexo da excelência e da cultura dos grupos
mais refinados de todas as sociedades, na actual sociedade ocidental,
integradora e inclusivista, ela imiscui-se em todos os campos da produção
e do consumo, e elevou a ambição da fruição estética a patamares de
difusão, acesso e consumo directo, impensáveis nos séculos precedentes.
As arquitecturas alargaram o seu espectro de actividade e expandiu-se a
capacidade de penetração da mensagem artística, no colectivo da vida
dos cidadãos, de todos os cidadãos. Pelas arquitecturas e pelo design, de
modo muito abrangente, a arte penetrou os espaços vividos das geografias
do quotidiano.

Os novos espaços públicos, de representação colectiva, são paisagens que
estamos a aprender a compor e criar, com linguagens que ainda estamos a
aprender a utilizar, mas sabemos que extravasam os limites finitos das acções
imediatas, que tendem a fundir os seus projectos nas estruturas ecológicas
mais abrangentes da proximidade imediata. São estas estruturas ecológicas,
identificadas como parte do universo envolvente, que revelam a extensão
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sociedade. Terá de ser o reflexo vivido da capacidade que cada sociedade

da artificialidade da realidade, que por sua vez remete para o processo de
urbanização, conferindo um sentido realista e optimista, de confiança em
direcção ao futuro, onde urbano e natural são partes indissociáveis. Agora
não se trata de justaposição, ou integração de valências complementares
na lógica do espaço urbanizado, como terá sido ambição de Haussman ou
Olmstead, ou mesmo de Le Corbusier, mas sim de compor as oportunidades
numa síntese relacional mais complexa e unitária, sem dogmas compositivos

M ETODOLOGIA P ESSOAL

ou pressupostos teóricos.

A aprendizagem proporcionada pelo Movimento Moderno e pelas suas
sucessivas

reelaborações

Pós-Modernas,

permitiu

uma

compreensível

consciencialização da flexibilidade da matéria natural – suporte geológico,
clima, material biofísico, equilíbrio ontológico, etc. – e exponenciou
as suas capacidades de articulação com as arquitecturas, enquanto
matéria projectual. Estes elementos naturais, comprovaram-se bem mais
importantes do que, no início da modernidade, se imaginava, quando há
aproximadamente três séculos eram maioritariamente lidos como suporte
ou fundo – por influência da dimensão artística da pintura de paisagem
– e eram considerados virtualmente inalteráveis, e disponíveis ad infinitum.
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Permitia-se então o esbater ou diluir de um conjunto de sensibilidades, que
foram exploradas quase que apenas filosoficamente. O tempo, agente activo
sub-avaliado, fez alterar tão rápida e drasticamente as circunstâncias que se
tornou imperioso reavaliar todos os processos de transformação, e travar a
negligência a que foram simplesmente votados, durante tanto tempo.

A etapa imediata, ocorrida nas últimas décadas, correspondeu à compreensão
da riqueza dos elementos naturais, que são intrinsecamente entrópicos e
reflectem como nenhuns outros a dimensão temporal – esta era uma nota
bem conhecida e valorizada em arquitectura, com a utilização dos materiais
naturais, ditos nobres. Noutro plano, uma eterna ambição da arte, de
manipular ou controlar o tempo construindo fortes relações espácio-temporais,
tantas vezes experimentadas antes, conheceu um importante impulso e
resultou amplificada com as experiências da Arte Conceptual e da LandArt, que na segunda metade do século XX tenderam a explorar e valorizar
situações extremas de experimentação in situ. Frequentemente, recorrendo
à utilização de meios técnicos e instrumentais renovados, foram associadas
a estas práticas os materiais sintéticos da modernidade e até os subprodutos
da produção industrial e mecanizada. Também a validação, compreensiva
e crítica, de alguns conhecimentos avançados pela ciência mais extrema,
e a crescente reacção à complexa realidade social, que hoje está sempre
presente, mercê da difusão fácil e rápida da informação, em tempo real,

acabaram por gerar uma arte muito comprometida com o seu tempo.

As arquitecturas não escapam a este processo de consciencialização
criativa, na medida exacta da sua própria dimensão artística, que tem
vindo a ser recuperada e estimulada no presente momento de serenidade
pós-mecanicista, e de estabilização equilibrada do funcionalismo racionalista.
Acresce ainda a capacidade de, cada vez mais intencionalmente, se
fazer valer disciplinarmente, nas arquitecturas, a dimensão estética como
oportunidade de proporcionar deleite e prazer.
P AGANITAS ,
OU
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1. Landsights
olhares e visões de paisagem, a partir de exercícios de arquitectura

Onde havia beleza há hoje qualquer coisa a que ainda não sabemos
dar o nome...

10
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As arquitecturas ousaram sempre, ao longo da história, apontar caminhos
e fascinar com a ousadia dessas visões prospectivas, que não estavam ao
alcance de outras disciplinas, talvez com a excepção das artísticas. Se na
literatura encontramos, desde tempos imemoriais, imaginativas descrições
inspiradoras de mundos alternativos, ou simples desenvolvimentos dos
mundos conhecidos, já às artes foi estando reservado esse papel de
ultrapassar as barreiras, que a cultura impunha em cada tempo, para permitir
antever e saborear. Também as disciplinas do projecto o foram fazendo e,
inexoravelmente, foram pressionando as mudanças – falhando por vezes –
continuamente alimentando uma transformação que lhes era permitida pela
sua situação, necessariamente imprecisa, nessa margem em que as ciências
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e as artes se tocam e confundem.

Esta capacidade visionária radica na vontade de concretizar ideias e desejos

1

2

3

4

6

5

7

em projectos, singelos e viáveis, ou amplos e utópicos, que nos habituamos
a incorporar como matéria-prima de base, que simultaneamente alimenta
sonho e conhecimento. A seu tempo, esta matéria conceptual funde-se com
a objectividade dos factos e dos meios, que fundamentam a sua experiência
de aplicação, entenda-se de edificação, de um mundo renovado a cada
dia. Hoje, separam-nos já algumas décadas da origem da compreensão
do impacto que pode provocar o pensamento reflexivo. Melhor, usamo-lo
convictamente e formatamos continuamente futuros com base em simples
ideias e desejos, em conjecturas que urge ajustar a cada instante.

Também os agentes se multiplicaram, numa devota vocação para satisfazer
todos os projectos individuais – pois a sociedade livre ocidental aspira ao
preenchimento dos valores individuais e humanistas – e promover a construção
de consensos – que se afirmam nas políticas de bottom|top – que substituem
os programas centralistas do poder, rendido às pressões da sociedade que
é, em verdade, muitas mais vezes reclamativa do que participativa – e esse
será um dos mais pesados preços da democracia liberal.

São hoje inúmeras as visões que nos consolidam um imaginário paisagístico
multifacetado e rico. Não importa a escolha mas a experimentação

que se proporcionem numerosos, maiores e melhores consensos. Por isso,
não podemos falar de tendências, pois não se trata de tendência mas de
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multivariada, que o pluralismo arquitectónico assimilou há muito, para

oportunidade e experimentação, e sobretudo, de diversidade, como se a
diversificação que suporta as estratégias de gestão económica optimizada
passasse também a exercer o seu poder sobre a dimensão espacial das
vivências quotidianas.

Na realidade, as experiências têm vindo a ser arrumadas em gavetas – qual
estilos ou correntes arquitectónicas – que nos permitem perceber diferentes

isolados, que rapidamente se multiplicam ou simplesmente desaparecem.

Esta voragem dos tempos, que é também voragem de produção, utiliza
expressões antigas, estabilizadas, e introduz outras emergentes, como as
arquitecturas que as inspiram: minimal, autónomo, modular, multicelular,
orgânico, biomórfico, tecnológico, high e low tech, desconstrutivista,
regenerativo, topológico, enrugado,... Compõem-se soluções extensivas,
com base em manchas e fluxos, que se reinventam abolindo as fronteiras
das diferentes geometrias, direi geomancias. A condição objectual e isolada
desaparece, submersa na exigência expectável dos contextos, que aspiram
a uma percepção holística das realidades e à sua incorporação no desígnio
dos projectos. Percebemos sensibilidades díspares: arquitecturas que se
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sensibilidades. Outras, pela sua singularidade, tendem a ser lidas como casos

reclamam de programas emergentes; tentadoras hibridações formais e
funcionais; aplicações sucessivas de sistemas e mecanismos, tecnológicos
e construtivos, que introduzem capacidades migrantes e enriquecedoras;
submissão a ordens exteriores que conduzem os projectos por vias esquivas,
da concepção computorizada – rendida à ordem matemática e digital
– ou condicionada à ordem natural de uma qualquer condição territorial,
que paradoxalmente, só o projecto futuro permitirá manter, ou perpetuar,
independentemente da erudição ou da sensibilidade vernacular a aplicar.
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Somos ainda quotidianamente surpreendidos pela força evocadora das
linguagens e expressões comunicativas, que a arquitectura vai disponibilizando,
como se esta urgência de consumo, que aceitamos como um dado presente
e inevitável, nos oferecesse também o direito à perplexidade, como uma
vantagem ou qualidade da qual podemos e devemos suspeitar.

Perante esta avalanche devemos, talvez, avaliar a noção de risco que justifica
a nossa preocupação presente. Há que compreender o futuro que queremos
edificar e rever esses parâmetros, que estabelecemos como fronteira, para
depois enquadrar os sistemas de periciamento que nos podem oferecer mais
confiança. A arquitectura, enquanto actividade disciplinar, será sempre um
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desses factores e assim se compreende que a exposição do seu processo
será a sua maior defesa. Exposição franca dos objectivos, meios, limitações,
oportunidades, desafios e riscos ponderados. Na transformação haverá

1

2

3

4

sempre uma dose de risco que vale a pena ponderar. Sobre ele, teremos de
ser capazes de construir os consensos que validam qualquer evolução.

Quando hoje se oferecem à apreciação soluções arquitectónicas para
programas imensamente variados, comuns e antigos, ou outros que a cultura
e o lazer estão a multiplicar continuamente, na esteira da modificação dos
modos e tempos de habitar, torna-se bem evidente a tentativa de estabelecer
equilíbrios entre a forma construída e as realidades naturais que a suportam
ou envolvem, e que melhor a podem justificar. Esta realidade funda-se nas
condições conceptuais iniciais de cada projecto. Por vezes, é induzida pelo

lugar, ou sítio, de valor natural excepcional, ou culturalmente referencial –
como em espaços de homenagem ou memória – que lhe servem de pretexto;
noutros casos, o próprio programa arquitectónico – em jardins ou parques, por
exemplo – assim o determina; noutros ainda, é simplesmente a materialização
das arquitecturas que acaba por conformar o desafio maior do equilíbrio
ou reequilíbrio, que é assim auto-proposto. Determinam-se soluções que,
na sua génese – fortuita ou intencional – vão contestando paulatinamente
a hegemonia do modelo modernista, que difundiu indiferenciadamente a
afirmação do objecto racionalista sobre qualquer suporte.

arquitecturas e das ideias que as suportam, quando estas se antecipam às
obras construídas, repercute imediatamente sobre os projectos vindouros. Na
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Não vamos tentar iludir o efeito replicador que a ostensiva divulgação das

verdade todos estes factores contribuem para uma sensibilidade projectual
completamente nova face à natureza e à memória – que representam as
vivências do quadro ecossistémico e do tempo – e esta realidade já ultrapassou
a barreira ambiental, que ideologicamente ainda segrega cidade e natureza.
Pouco a pouco, esta segunda natureza em que a urbanidade se constitui,
está a esbater as suas fronteiras e já não é vista e sentida, pelos técnicos
do projecto e das arquitecturas, como um embaraçante limite à sua pulsão

estendeu-se à experimentação da natureza, do campo, dos oceanos e de

todos os territórios, que uma aura de pudor tinha vindo a manter isolados,
intocados, como se qualquer cruzamento imediatamente arriscasse uma
violação, e a condenável sinalização subsequente.

Há um genuíno renovar ideológico da cultura do projecto. Já não queremos,
nem aceitamos, nas arquitecturas, as responsabilidades por vãs acusações
de supostos crimes que, na realidade, correspondem simplesmente ao
trabalho de reabilitação de insucessos passados. Face ao desconforto
colectivo, despontam agora os sinais de uma compreensão, ainda débeis,
mas já iniludíveis. Os contributos dispersos e muitas vezes discretos partem
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invasiva. Agora a condição de conforto que ambicionamos para o habitar

das mais diversas fontes. Quando Eduardo Prado Coelho, por exemplo, numa
indiferenciada coluna de opinião escreve, relativamente à cidade que ele
próprio já não consegue circunscrever:

Onde havia beleza há hoje qualquer coisa a que ainda não sabemos
dar o nome: (...)

Lemos aí, naturalmente, uma nostalgia que a memória funde na diferença
M ETODOLOGIA P ESSOAL

que o presente trouxe, mas também uma abertura nova e, sobretudo, lemos
com clareza uma natural indiferença entre a aplicação destas palavras à
cidade, ou a qualquer outro território que hoje se apresenta indiferente, na
sua mais honesta exposição. E ele continua descrevendo:

(...) restos dessa mesma beleza perdida, pedaços de uma antropologia
deambulante, formas oblíquas de produzir sentido.
(...) Não se trata de lugares de memória, que ganham a espessura
da recordação, do enigma ou do encontro, mas simples lugares que
procuram ter um toque de imaginação e de beleza partilhável.

11

Depois, quando associa os tempos presentes à importância do design que
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invade as nossas vidas, aborda e comenta naturalmente a arquitectura e
o urbanismo. Aí o desconforto revela-se de algum modo superado quando
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afirma:

Mas todas estas casas, embora funcionando secretamente como
conchas

luminosas,

só

formam

verdadeiro

sentido

quando

se

organizam naquilo a que se chama cidades. O urbanismo, a sequência
e consequência dos sítios, é uma forma mais exposta de distribuir as
horas de um dia. (...) Pensarmos a cidade no corpo que a habita é
certamente uma forma de beleza. Provavelmente a beleza sem nome
que nos rodeia e afecta.

12

Ocorre-nos pensar que ele estará muito próximo de alguns autores franceses 13
que, através da literatura exploratória da poética, têm vindo a muscular
convictamente uma leitura da realidade contemporânea a partir da cidade,
permitindo que, progressivamente, cidadãos, pensadores, investigadores e
arquitectos, estendam essa sensibilidade poética a todos os territórios e a
fundam com a poética objectual, que enfermou quase exclusivamente a
arquitectura contemporânea. Se a avidez da organização territorial levou a
investigação e o projecto a geografias novas e ilimitadas, é agora a poética
que encontra o seu caminho para os compreender e valorizar.

a usar a história e a caracterização geomorfológica, e que torna sensível
a abordagem particular a cada lugar, o arquitecto elege os valores de
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Fundado na consolidação de uma hermenêutica disciplinar, que ensinou

partida de um projecto e aí contextualiza toda a sua carga identitária.
Já não se trata, agora, de apagar o passado para o substituir, mas de o
recordar e compreender, sustentando a sua própria memória, reintegrando-o
na complexidade dos sistemas territoriais, naturais e humanos, que o
constituem.

Interessa-nos por isso relevar a consciência com que, a qualquer indivíduo é

da apreensão das arquitecturas, que todos os projectos procuram veicular.

Mudou substancialmente a dominância dos valores que informam esses
lugares de partida do projecto, e eles estão mais ricos e são hoje mais
exigentes, como as sociedades, quando há apenas duas décadas eram
lugares mudos para o utilizador – que a tabula rasa se permitia apagar. Ao
arquitecto era permitido ensaiar, como auto-imposição, o dever de aclarar
ou pôr em evidência alguns pressupostos insuspeitos – frequentemente
auto-referenciáveis e por isso passíveis de grande arbitrariedade – que o
contexto lhe permitia explorar e projectar no futuro.

Agora, há um novo dado de partida. O lugar, cada lugar, em cada demanda
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hoje permitida a leitura e compreensão do valor dos sítios e lugares, a partir

de construção de futuro, impõe uma resposta projectual que reposicione
a realidade de partida. Trata-se de o relativizar, num enquadramento de
consciência alargado, cultural, ambiental e global. O futuro que se pretende
construir já não pode oferecer-se como uma surpresa que, cumulativamente,
acrescenta a cada dia algo de inesperado, pois há horizontes cada vez
mais claros e estabelecem-se expectativas, que depositam uma salutar
desconfiança na surpresa. Definem-se colectivamente objectivos, em fóruns
diversos, programam-se as etapas e os procedimentos, e monitorizam-se
M ETODOLOGIA P ESSOAL

os resultados para reequacionar os processos. Esta matriz, ainda em fase
embrionária, estabeleceu já uma sociedade mais exigente, que permite partir
para uma efectiva responsabilização de todos os agentes e consumidores,
no cumprimento das metas estabelecidas.

As arquitecturas cumprem neste quadro um papel importante e até
exploratório. A sua ampla articulação transversal e a natural premeditação
dos actos de transformação que propõem, previamente programados,
conceptualmente explorados e desenvolvidos em projecto, que são depois
convertidos em rigorosos planos de implementação, e são, finalmente,
concretizados em obras, prestam-se especialmente bem à verificação e
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validação da capacidade de cumprir os desejos colectivos.

Estas arquitecturas são portanto produtos complexos, onde a componente
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4

técnica do projecto, altamente especializada, apenas determina uma
pequena parcela do processo, que será simultaneamente social, colectivo
e político, em todas as suas dimensões conceptuais. Se as técnicas imensas
da programação económico-financeira, da monitorização sociológica
e psicológica, ou da verificação dos desempenhos, para aferição e
manutenção, são ainda reconhecíveis nos antecedentes processuais e
administrativos de todas as arquitecturas precedentes, já a dimensão
programática que incorpora a validação territorial pode ser considerada
uma nova valência.

Acredita-se que a leitura das estruturas ecológicas da paisagem e a sua
incorporação efectiva, nos domínios do projecto, pode ser vista hoje como
um requisito novo, que agora se apensa à tríade vitruviana.

Durante o desenvolvimento desta investigação foram inúmeras as Landsights estudadas.
Muitas, foram entretanto esquecidas, outras, reconfiguradas como Archscapes pelos

dificuldades encontradas, os desejos abandonados...
Com os RCR pudemos acompanhar um desafio extremo na Barcelona, que, enquanto
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seus autores, e permitiram-nos estudar, mais tarde, os objectivos concretizados, as

arquitectura sonhava ser:
-

regeneração do quarteirão de Cerdà, saturado pelo neo-liberalismo;

-

preenchimento das vidas dos habitantes idosos do lugar, proporcionando-lhes

uma mais complexa relação inter-geracional;
-

oferta de um programa sócio-cultural complexo e múltiplo, capaz de activar

as vidas e oferecer outra realidade urbana, para lá do plano marginal hermético,
penetrando pelo umbral orgânico de uma nova paisagem de cidade;
por fim, sonhava-se cidade como jardim urbano onde vidas, funções e formas

arquitectónicas se fazem síntese natural.

Biblioteca e Centro de Dia para Idosos no interior de um quarteirão do ensanche de Cerdà

Conseguiu-se entretanto quase tudo. As formas e texturas desta arquitectura de
paisagem encerram e abrem oportunidades inicialmente insuspeitas. O tempo é
agora o aliado maior, para que hábitos e vidas se acertem pelas oportunidades deste
jardim, onde cultura e relacionamento social passaram a ser as regras da paisagem
urbana, que substitui, num acto de regeneração deliberado e consistente, a esgotada
manifestação das arquitecturas formais, que não mais poderão alcançar uma dimensão
igualmente holística, ou um projecto de futuro tão completo e rico.
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-

2. Archscapes
arquitecturas à descoberta da paisagem, em universos vários e afins

A arquitectura não está simplesmente situada na paisagem, a paisagem
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é a sua arquitectura.

14

Procurar situar hoje a paisagem enquanto objecto determinante do projecto,
no campo disciplinar da arquitectura, não deverá constituir surpresa ou
preocupação.

Por outro lado, a paisagem sempre se constituiu como objecto disciplinar
específico de outras áreas disciplinares, caracterizadas por uma intensa
reflexão teórica ou pela experimentação e interpretação científicas, e na
Arquitectura, o século XX apenas acessoriamente poderia permitir entender
a sua pertinência, através de um paralelo estabelecido pelas vias do projecto
urbanístico, ou de um planeamento físico de matriz regional ou territorial. O
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paradigma funcionalista e os investimentos sociológicos e humanistas não
simplificaram o alargamento imediato do campo interpretativo, permitindo
que o conceito associado à Paisagem se desenvolvesse intensamente em
fóruns diversos, alargando-se e assumindo a complexidade própria dos
tempos, sem lograr alcançar clareza ou objectividade.

À intermediação colocada pela intensa reflexão pós-moderna sobre o lugar,
que decorre desde o início da década de sessenta do século passado, e
que gostaríamos de balizar de modo referencial, por exemplo com os
textos de Juan de Las Rivas (supracitado), ou com outro dos documentos
paradigmáticos desse momento tão especial, a obra Não-Lugares, de
Marc Augé
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, sucedeu o estabelecimento de um novo suporte para o

presente patamar de reflexão. Decorreu neste período, em paralelo, uma
intensa experimentação de desconforto face à inoperância indiscriminada
das disciplinas criativas do projecto – obviamente relativizável – perante a
intensidade avassaladora das transformações sofridas pelos territórios.

Na verdade, esta Paisagem que hoje pretendemos integrar, por direito
pleno, no campo disciplinar da arquitectura, não se reduz à leitura clássica
que culturalmente continuamos a associar a um conceito que é ancestral
e já desajustado. Por sua vez, a renovação do conceito não foi formatada
por um qualquer alargamento do mesmo, mas sim pela profunda mudança

cultural que todas as noções que se lhe podem associar sofreram, e que a
consciência crítica desencadeada pelo aprofundamento interpretativo das
suas origens, raízes e conteúdos, através de uma hermenêutica da paisagem,
redescoberta a partir de finais da década de oitenta, do século XX, veio
colocar em franca evidência.

No quadro da cultura ocidental – e da europeia em particular – a revisão,
em curso, do conceito de paisagem, desconstrói axiomas ancestrais e,
aparentemente, alguns dos aspectos que seriam mais consensuais obrigam
hoje ao recolocar de algumas das principais questões sobre o tema:

Será possível reconstruir o significado específico de Paisagem,

enquanto objecto, no âmbito das disciplinas criativas? Poder-se á
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1.

fazê-lo à margem da leitura clássica, estritamente visual?

Será que, hoje, é ainda suficiente o clássico objecto visual, ou uma
pura visualidade que, desde meados do século XVII, passou a informar,
tradicionalmente, a sua matéria concreta?

Será válida a consideração de uma matéria física específica? Se assim

2.
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é, qual será a sua base de suporte territorial, ou geofísico?

Na medida exacta em que Paisagem e Natureza estão

tradicionalmente ligadas, nas mais profundas raízes da cultura ocidental,
como regular a sua inter-relação presente num quadro geofísico em
que toda a natureza foi já artificializada pelas sociedades?

3.

Que papel se pode reservar para as profundas modificações

culturais introduzidas pela evolução dos paradigmas filosóficos?

Foram

eles

que

fixaram

as

transições

para

o

mundo

humanista|renascentista da modernidade histórica, depois para o
pensamento iluminista|racionalista da contemporaneidade e, ainda
depois, para a complexidade e a pós-modernidade – ou modernidade
radicalizada, do discurso de Anthony Giddens
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– que se reflectem

sucessivamente, e de modo nem sempre linear, na leitura da relação
do homem com o mundo e, naturalmente, das sociedades com os seus
territórios de proximidade, que por elas são modelados construindo
relações de paisagem sempre singulares e contemporâneas. Até
porque, do que nos é permitido recordar de memória, ou sabemos
da história documentada, jamais a paisagem traiu a sua condição
espacio-temporal, e a sua condição sincrónica é universal, pois todas

as paisagens são paisagens do seu próprio tempo. A paisagem só pode
iludir o tempo através de uma intencional mistificação, de carácter
artístico, mas sempre de sustentação difícil a prazo, mercê da natural
resistência que a condição territorial impõe a qualquer manifestação
desse tipo.

Esta última questão simplifica aqui, obviamente, as passagens pelo
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pensamento romântico, ou mesmo pelo crescimento da consciência
ambiental e ecológica, que não são menosprezáveis no contexto
do entendimento da paisagem enquanto natureza, ou do equilíbrio
mundial/global, enquanto horizonte prospectivo de todo o envolvimento
das sociedades no processo de antropização universal.

Este é ainda o momento para retirar, do contexto científico desta investigação,
outras abordagens disciplinares que, ainda que pertinentes num alargado
quadro dos valores e conteúdos que se pretende tratar, decorrem em
ambientes culturais muito diversos, ou são aplicáveis a casos de estudo muito
particulares. Serão, por isso, apenas circunstancialmente referidos casos ou
exemplos oriundos de algumas das culturas orientais, que podem revelar
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interpretações muito particulares. Estes mecanismos, que talvez abusivamente
apelidamos de resistência cultural, acontecem devido à ancestralidade,
enraizamento e valor dos seus contextos de origem – como o da cultura
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chinesa, por exemplo – apesar do processo progressivo de ocidentalização
mundial, que se tem vindo a impor, e que vai fixando com vigor os seus pontos
de vista e a sua leitura crítica. Também relativamente ao modo de entender
este tema e ao abordar dos processos de transformação que dele decorrem,
como em outros processos criativos e explorações em que a investigação
e a experimentação cumprem desígnios culturais, os mecanismos da
globalização reforçam o modo predador como esta hegemonia ocidental
está a condicionar, fortemente, o futuro da diversidade cultural.

Não

haverá

paisagens

substantivamente

diferentes,

contudo,

há

sociedades|culturas para as quais a paisagem encerra valores simbólicos
distintos e, sobretudo, relações de representação do homem no mundo muito
variadas, pelo que as representações culturais das paisagens podem assumir
diferentes significados. A representação mental ou abstracta da paisagem
será sempre, como nos explica Augustin Berque
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, uma das condições

incontornáveis para afirmar que uma sociedade particular dispõe de uma
cultura específica de paisagem – ou que será uma sociedade ou civilização
paisagista. É também ele quem afirma que nem todas as sociedades são
paisagistas – ou que terão existido civilizações não paisagistas, dando até

serão as mais antigas 19 sociedades paisagistas e, possivelmente, as que melhor
aprofundaram as suas relações culturais com esta temática. Porventura,
também a cultura paisagista norte-americana, durante as três últimas
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o exemplo da Índia Clássica 18 – e ainda, que as culturas europeia e chinesa

décadas, terá trilhado o importante caminho da estabilização da teoria da
arquitectura paisagista, suportada na liberdade conceptual experimentada
pelos seus arquitectos ao longo das décadas precedentes, mercê de uma
mais ampla liberdade, face aos constrangimentos classicistas e beaux-arts
das escolas de arquitectura europeias.

Curiosamente,

todos

estes

recentes

processos

de

aprofundamento

directamente da profusa maturação filosófica que as importantes escolas

do

pensamento

germânicas,

sedeadas

no

actual

território

alemão,

desenvolveram durante o século XIX, procurando reavaliar o pensamento
iluminista de setecentos face às mudanças impostas pela Revolução
Francesa, e pelos seus novos ideais e valores. O aprofundamento que se vai
completar, já na transição para o século XX, contrapõe o pensamento realista
à visão classicista, e abre caminho para a revolução artística, sobretudo
com as contribuições específicas no domínio da crítica da arte e da teoria
da arquitectura. Estes processos culturais vão, mais tarde, evidenciar-se
significativamente em matéria de produção arquitectónica, na revalidação
historicista iniciada nas escolas de arquitectura italianas, que resulta de uma
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gnoseológico aplicados à arte, e depois à prática arquitectónica, decorrem

valorização da dimensão teórica do projecto, com base na investigação
hermenêutica, quer da história da arquitectura, quer da experiência prática
no campo projectual.

Já no urbanismo – campo disciplinar mais jovem, apenas explorado desde o
início do século passado – dividem-se as contribuições, que são duramente
partilhadas. Por um lado, existe uma forte corrente teórica, que fundamenta
toda a produção anglo-saxónica e que radica a sua força criativa na
M ETODOLOGIA P ESSOAL

hegemonia dos valores das economias de pós-guerra, crescentes e vigorosas.
Impõe o pragmatismo da prática projectual de resposta – comandada pela
matriz funcionalista dominante – e estabelece, unilateralmente, todas as
regras dos processos. Com o decorrer do tempo esta tendência vai acabar por
desvalorizar o espaço do processo de desenho na concepção espacial das
cidades. Por outro lado, desenvolve-se em paralelo um tipo de ordenamento
dos

territórios

assente

numa

modelação

quantitativa

e

matemática,

suportada num exercício de tipo sistémico, alegadamente científico e de
matriz pluridisciplinar e académica, que leva ao absurdo a abstracção do
projecto enquanto plano. Por força desta dicotomia, a concepção das
novas cidades, ou das suas expansões, passa rapidamente a transformar-se
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em mero exercício planimétrico, esvaziado de uma dimensão plástica,
como se o exercício formal, frequentemente acusado de tendencialmente
superficializar, mascarando, a prática objectual da arquitectura, de repente
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se ausentasse desta dimensão do planeamento físico. O território fica
reduzido, em qualquer transformação subsequente, ás dimensões técnicas das
inúmeras especialidades que vão progressivamente submergindo a qualidade
arquitectónica. Esvaziou-se assim, progressivamente, a capacidade para
realizar qualquer tipo de interpretação crítica, actuante sobre a morfologia
da cidade, que sempre marcara historicamente presença, por exemplo, na
concepção das cidades de Camillo Sitte

20

, ou do Movimento City Beautiful.

Desaparece, aparentemente, o espaço de oportunidade para a realização
de uma crítica estética da cidade, ou de qualquer interpretação formal,
que sempre estivera implícito como padrão de avaliação e monitorização

da qualidade arquitectónica dos projectos, consubstanciados em obra
construída.

No

segundo

pós-guerra

o

pensamento

complexo

é

imposto

pela

interdisciplinaridade técnico-científica, que passa a caracterizar todos os
processos culturais ocidentais. Sucede a pós-modernidade nos seus múltiplos
processos, mais ou menos superficiais, onde o decorrente pluralismo cultural é
marcado pela profusão informacional, que se impõe às práticas disciplinares.
O recente aprofundamento da explosão comunicacional, e o pensamento
e divulgação just in time, obrigam-nos agora a uma ainda mais premente e

de modernização reflexiva 21, cumpre a obrigação de reinventar capacidades
operativas, sem perder a noção de tradição mas, principalmente, sem ficar
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sistemática refundação disciplinar. A este processo, que A. Giddens apelida

refém da história, que tende a asfixiar o espaço de oportunidade criativa,
através de mecanismos colectivos de defesa, assentes na noção de risco.
Na prática arquitectónica esses mecanismos estão associados, por exemplo,
às condições de patrimonialização e, principalmente, ao desfasamento
temporal entre o momento de quem pensa, ou produz as teorias, e o tempo
de aprendizagem e reacção do cidadão comum.

espaço

teórico

associado

ao

campo

disciplinar

da

concepção

arquitectónica, foi a investigação hermenêutica da paisagem, primeiro, nos

anos oitenta do século vinte, seguida da sua congénere relativa à história
da arte dos jardins, que puderam proporcionar algum suporte para que se
possa falar hoje, convictamente, do projecto da paisagem enquanto acto
próprio da arquitectura. Deve ainda relevar-se a hermenêutica dessa valiosa
e heróica manifestação contemporânea que apelidamos de land-art – que
aqui se traduz, desapropriadamente, por arte da paisagem, e que ressurgiu
recentemente com uma força renovada, após um esmorecimento de quase
duas décadas, apesar da resistência restrita e constante de uma mão cheia de
artistas. A sua associação, às referidas tentativas de recompilação exaustiva
dos corpos documentais da construção teórica da arquitectura paisagista
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No

norte-americana, a que as escolas francesas juntaram uma intensa e preciosa
construção documental, própria e renovadora, vieram fixar definitivamente a
pertinência conjunta da arte e da arquitectura paisagista e, especialmente,
a de uma dimensão própria e um espaço operativo para o projecto de uma
arquitectura da paisagem

22

.

Este será seguramente um exercício novo, também enquanto espaço
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de aprendizagem academizante, pois decorre de uma experimentação
cruzada, que a investigação teórica e a hermenêutica do projecto foram
relacionando, desde meados da passada década de oitenta. Todas as
formas de concepção arquitectónica o têm vindo a experimentar, bem
como algumas engenharias do território, pois entronca em todas elas e
reclama uma componente intensiva de desenho, até para o planeamento,
sobretudo a uma escala regional, num desafio novo que quereremos apelidar
de planeamento à escala da paisagem.

Tal como durante o início da revolução ambientalista e ecológica dos anos
setenta, também hoje se aceitará naturalmente a validação informativa
proveniente de todas as áreas disciplinares, afins e complementares,
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das geografias, do urbanismo, ou do planeamento regional e urbano,
como matérias disponíveis de síntese projectual. Igualmente, dever-se-ão
compreender as práticas, geograficamente deslocalizadas do urban design,
ou landscape planning. Mas, não se trata de validar ou segregar estas
práticas pois todo o planeamento será, à escala da paisagem, urbano e
rural, regional e local. Será planeamento do território produtivo, do território
urbano, em todas as suas cambiantes operativas. Não haverá espaço para
diferenciações como a da landscape ecology, ou qualquer outra prática
selectiva e diferenciada, pois todas serão integradas no espaço conceptual
relacional.

Sempre que se verificou a ausência ou o enfraquecimento da dimensão
conceptual da arquitectura, em qualquer das actividades criativas de
projecto não especificamente arquitectónicas – como por exemplo no
desenho de vias e infra-estruturas, ou no planeamento urbano ou regional
– que a tradição sempre contemplara e ensinara nos grandes projectos
históricos – de que serão exemplo o desenho dos grandes parques e jardins
clássicos e modernos, ou tantos dos desenhos de cidades e das suas expansões
contemporâneas – uma parte importante da dimensão qualitativa do
projecto de modelação territorial perdeu-se, em favor de uma mera solução
funcionalista e técnico-administrativa dos problemas. Tal facto redundou
na perda indiscriminada de significado dos territórios transformados e na

não identificação cultural das sociedades com os seus novos espaços de
proximidade.

As arquitecturas que decorrem de projectos desenvolvidos dentro, ou
no cruzamento, de todas estas áreas disciplinares, só aparentemente
especializantes e deterministas, não podem hoje ignorar o modo como
a paisagem se introduziu, subtil, no discurso técnico-científico, e lhes
acrescentou toda a carga artística que deriva da sua condição histórica,
accionando a crítica reflexiva sobre o seu espaço conceptual relacional
comum.
A RCHSCAPES
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U MA LEITURA LIBERTA DA PAISAGEM

OU

...
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Páginas 14 e 15
1, 2, 3 e 4. Eduardo Souto de Moura, Casa das Artes, Porto, 1981-88

(M ETODOLOGIA

PESSOAL :

1. L ANDSIGHTS -

VISÕES DE PAISAGEM )
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Páginas 22 e 23
1. Camilo Rebelo e Tiago Pimentel, Vila Nova de Foz Côa, 2005-07, Museu do Côa
Equipar: emergir do contexto | topologia construída
2 e 3. José Adrião, Vale do Ocreza, 2004, Concurso público de ideias para dinamização
da área arqueológica do Vale do Ocreza
Equipar: habitar o diálogo | uma acupunctura do lugar
4 e 5. Mob, Paris, 2006, Tribunal de Grande Instância
Equipar: desenhar a topologia urbana | jogo único de cheios e vazios
6 e 7. Gonçalo Byrne, Milão, 2002-07, Parque Urbano Forlanini
Equipar: desenhar o não-construído | resíduos, corredores e manchas de abandono
Páginas 24 e 25
1 e 2. Vários autores, Coordenação de Vivent Gallart, Valência, 2003, Sociopolis
Conceito: habitar no futuro | uma cidade mix intencional
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3 e 4. SA arquitectos, Tromso, 2003, Projecto Urbano Fata Morgana, Europan 7
Inovar: outros olhares | uma cidade inusitada
Páginas 26 e 27
1, 2 e 3. Aires Mateus, Cairo, 2002, Grande Museu Egípcio
Interpretar: outros olhares | o passado faz futuro
4 e 5. PROAP João Ferreira Nunes, Ferrara, 2004, Parque Urbano de Ferrara
Interpretar: outros olhares | o passado faz futuro
6 e 7. Vários autores, Madrid, 2005, Campus da Justiça de Madrid
Conceito: ilha urbana | arquipélago plug-in
8 e 9. Peter Eisenman, Santiago de Compostela, 1999, Cidade da Cultura da Galiza
Equipar: outra cidade | outra dinâmica
10 e 11. Gonçalo Byrne, Óbidos, 2004, Bom Sucesso, Óbidos Design Resort
Conceito: subtrair ao contexto | uma arquitectura ausente
12 e 13. MOB, Vale do Tejo, 2007, Concurso para a dinamização do rio nas margens do
médio Tejo
Equipar: habitar o diálogo | uma acupunctura do lugar
Páginas 26 e 27
1 e 2. RCR, Barcelona, 2002, Biblioteca, lar de idosos e espaço interior de quarteirão
(projecto)
3 e 4. RCR, Barcelona, 2002, Biblioteca, lar de idosos e espaço interior de quarteirão
(obra)
Equipar: surpreender a natureza urbana | oportunidade insuspeita

(M ETODOLOGIA

PESSOAL :

2. A RCHSCAPES -

ARQUITECTURAS À DESCOBERTA )

Páginas 32 e 33
1.Nancy Holt, Utah (deserto), 1973-76 , Sun Tunnels
Descoberta: ciência e arte | saber cósmico e simbologia

2. Walter de Maria, Novo México (deserto), 1977, Lightning Field
Percepção: natureza estimulada pela arte | arte inspirada pela natureza
3. Diller & Scofidio,Yverdon-le-Bains, 2002, Blur Building
Estruturar a ilusão
4. FOA, Yokohama, 1996-2002, Terminal Portuário Internacional de Yokohama
Nova natureza
5. Dani Karavan, Port Bou, 1994, Cenotáfio a Walter Benjamin - Passages
Mensagem: passagens... em deriva para onde?
6. Christo, California, 1972, Running Fence
Fronteiras: Arte | Ciência; Arte| Conhecimento; Arte | Oportunidade

9. Dominique Perrault, Paris, 1995, Nova Bibliothèque Nationale de France
Natureza urbana
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8. César Portela, Finisterra, 2000, Cemitério de Finisterra (novo)
Presença subtil | ausência subtil
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7. Tadao Ando, Naoshima, 2000-2006, Museu de Arte Chichu
Arquitectura ausente

10. Desvignes e Dalnoky, Paysagistes, Paris, 1991, Jardim na Square des Bouleaux, 64 na
Rua de Meaux (em interior de quarteirão, projectado por Renzo Piano)
Natureza urbana
11. Peter Latz, Duisburg Meiderich, 1993 - 2001, IBA - Landschaftspark Duisburg Nord
Regresso à natureza habitada
12. Maarten Struijs, Europort - Roterdão, 1983-85, Barreira de vento em Caland-Canal
Infra-estrutura de segurança?

14. SANAA - K. Sejima, Essen, 2006, Zollverein School of Management and Design
Habitar a natureza reconquistada
15. Groupe Signes & Patel Taylor, Londres, 1974-84, Barreira do Tamisa
Infra-estrutura de segurança?
16. West 8 - Adrian Geuze, Charleston - South Carolina, 1997, Swamp Garden
Parede suporte - jardim vertical | o jardim encerrado (em pleno pântano)
Páginas 34 e 35
1. Fernanda Fragateiro com João Gomes da Silva, Lisboa - Parque das Nações, 1998,
Jardim das Ondas
A arte de induzir | natureza urbana
2. PROAP - João Ferreira Nunes, Ourém, 2003-05, Parque Linear de Ourém
A arte de induzir | natureza urbana
3. Cecil Balmond com Adão da Fonseca, Coimbra - Parque Verde do Mondego, 2005,
Ponte Pedro e Inês
Ver com outros olhos | perspectiva insuspeita
4. Álvaro Siza, Leça da Palmeira, 1961-66, Piscinas das Marés
Indução à experiência do ambiente natural| ausência
5. Paulo David, Madeira, 2006, Piscinas das Salinas e Passeio marítimo
A parede como um rochedo | ausência
6. Gonçalo Byrne, Lisboa - Algés - APL, 1997-99, Torre VTE - controlo marítimo portuário
Paisagem pontuada | sinalizar a paisagem
7. Eduardo Souto Moura, Braga, 2000-04, Estádio Municipal de Braga
Uma nova natureza | diálogos improváveis de regeneração
8. António Portugal e Manuel M. Reis, Brufe - PN Peneda Gerês, 2001-04, Restaurante
Adicionar espaço e arquitectura retendo todo o valor simbólico
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13. David Verport, Harnès, 2006, Parque das lagunas de Harnès
Repôr o equilíbrio ambiental

9. Paulo Tormenta Pinto, Rio Maior, 2000-05, Estação rodoviária
Habitar, dentro e fora | paisagem indefinida
10. José Fernando Gonçalves, Oliveira do Douro, 2000-01, Casa do Escuteiro
Adicionar espaço e arquitectura retendo todo o valor simbólico
11. SAMI - arquitectos, Açores - Madalena do Pico, 2003-05, Grutas das Torres
(centro de acolhimento a visitantes - informação e interpretação ambiental)
Compôr e educar a experiência ambiental | natural
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12. João Mendes Ribeiro, Montemor-o-Velho, 2000, Casa de Chá Paço das Infantas
Habitar o diálogo | subtil intensidade

Nota importante:
As obras e projectos que constam das imagens inseridas em texto estão devidamente
identificadas na documentação iconográfica, incluída em volume de anexos.
Sempre que considerado necessário, disponibilizaram-se múltiplas imagens ou desenhos,
capazes de permitir uma mais completa compreensão e informação dos exemplos.
Deverá igualmente consultar-se, em anexo, a listagem global de documentos
iconográficos, bem como os respectivos créditos e fontes documentais.
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SARAMAGO, José, Todos

os

Nomes, Editorial Caminho, col. Obras de

José Saramago, n.º 28, 9ª edição (1ª edição de 1997), Lisboa, 2007.
Esta é uma escrita de descoberta, que desenterra algumas origens para melhor
perceber o presente, exactamente como a deriva pessoal que inspira o tema e enredo
de Todos os Nomes, de José Saramago.

2

BORGES, Jorge Luís, O Aleph, (1949), Editora Planeta De Agostini, S.A., col.

Lisboa, 2001, p. 105.

N OTAS

Escritores Estrangeiros da Actualidade, 3ª edição portuguesa (1ª edição de 1989),

Existe esse Aleph no íntimo de uma pedra? Tê-lo-ei visto quando vi todas as
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coisas e esqueci-o? A nossa mente é porosa para o esquecimento; (...)

F IM
DE

Esta afirmação foi registada em entrevista áudio/vídeo, gravada por Michael

Blackwood, em 1995. BLACKWOOD, Michael, Peter Eisenman - Making Architecture
Move, Michael Blackwood Productions, Inc., Nova Iorque, 1995.

4
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3

SEMPER, Gottfried, The Four Elements of Architecture and other Writings,

Cambridge University Press, Cambridge, 1989 (1ª edição 1851).
5

Pode consultar-se a primeira tradução integral em português de Portugal, a partir do

mais antigo manuscrito conhecido, Harleianus, datado do século nono, feita por M. Justino
Maciel. Esta edição, que é simultaneamente uma das mais recentes e completas edições

a ousadia intelectual do arquitecto romano.
VITRÚVIO, TRATADO DE ARQUITECTURA, Tradução do Latim, Introdução e Notas por M. Justino
Maciel, IST Press, Lisboa, 2006.
6

RODRIGUES, Jorge Nascimento, DEVEZAS, Tessaleno, Portugal, O Pioneiro da

Globalização, Editora Centro Atlântico, Lisboa 2007.
7

Segundo o Magnum Lexicon, de Manuel Pina Cabral, de 1873, pagus é um topónimo

amplamente utilizado na Roma Clássica. Sendo o singular de Pagi, é usado por Virgílio para
designar aldeia ou lugar pequeno; por Ovídeo, para designar aldeão; e por César para designar
distrito ou termo. A referência bibliográfica completa será: Magnum Lexicon Novissimum Latinum
Et Lusitanum, Ad Plenissimam Scriptorum Latinorum Interpretationem Accommodatum, por Fr.
Emmanuellis Pinii Cabralii et Joseph Antonii Ramalii, Parisiis, 1873. A conclusão da obra datará
de 1780, em Lisboa, e depois foi sendo sucessivamente repetida, tendo ocorrido a primeira
edição Parisiense apenas em 1847.
8

CANGE, Domino du (Charles du Fresne), Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, Niort,

1883. Um outro balanço recente e esclarecedor, que segue as bases referidas sem se afastar
significativamente, pode encontrar-se no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, editado em
2002 pelo Círculo dos Leitores. Consulta on-line em: http://ducange.enc.sorbonne.fr/ ; http://
www.documentacatholicaomnia.eu/ .
9

Não posso deixar de aqui manifestar o meu agradecimento pessoal e profundo

ao Professor Fernando Marques, estudioso de filosofia medieval e filologia latina – convicto
especialista em assuntos desta natureza – que me ajudou a encontrar e fixar o termo, sem
margem para grandes alternativas. Os recursos de que dispõe e a certeza das suas orientações
permitiram-me a ousadia que, naturalmente só por ironia pode ser entendida como mais do

41

anotadas e ilustradas do manuscrito, permite compreender a amplitude de conhecimentos e

que uma divagação colateral.

10

COELHO, Eduardo Prado, in Os gestos da cidade. Artigo de opinião, inserido

na edição bianual, de 14 de Maio de 2005, da Revista Linha, que constitui Suplemento
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do Jornal Semanário Expresso, p. 90.

11

Ibidem.

12

Ibidem.

13

Pensamos em Pierre Sansot, na obra Poétique de la Ville, ou em Mikel Dufrenne

e Thierry Paquot. Pensamos ainda em Alexander Mitscherlich, com Psychanalyse et
Urbanisme, por exemplo.
SANSOT, Pierre, Poétique de la Ville, Paris, Ed. Klincksieck, 1994 (1ª edição de 1971);
DUFRENNE, Mikel, Phénoménologie de l’Éxpérience Esthétique, Paris, PUF (Épiméthée),
1953; PAQUOT, Thierry, Le monde des villes. Panorama urbain de la planète, Éditions
Complexe, Col. Bibliothèque Complexe, Bruxelas, 1996; MITSCHERLICH, Alexander,
Psychanalyse et Urbanisme, Réponse aux Planificateurs, Paris, Gallimard, 1970.
14

RIVAS SANZ, Juan Luis de las, El espacio como lugar: Sobre la naturaleza de

la forma urbana, Serie Arquitectura y Urbanismo, n.º 18, Universidad de Valladolid,
Valladolid, 1992, pp. 38-39. Tradução livre do autor a partir do original em Castelhano.
A afirmação foi extraída de uma reflexão mais ampla, à qual se pretende assegurar
compreensão, e que se procura enquadrar melhor, pela inserção na citação que
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seguidamente se transcreve.
A ideia de lugar destaca o carácter que foi por este alcançado na sua
configuração e compreensão pelo homem ao longo do tempo. A arquitectura
não está simplesmente situada na paisagem, a paisagem é a sua arquitectura.
O lugar, entendido como paisagem, está ligado à história e aos acontecimentos
que assim o configuraram, conferindo-lhe a sua identidade e fazendo-o aquilo
que hoje é e que podemos reconhecer. O esforço analítico e projectual
encontram sincronicamente no lugar um objectivo de conhecimento e uma
fonte para o mesmo, um conteúdo e uma referência.

15

AUGÉ,

Marc,

Não-Lugares:

Introdução

a

uma

antropologia

da

sobremodernidade. Obra original editada em 1992, em Paris, pelas Éditions du Seuil, e
traduzida e disponibilizada em português, pela Livraria Bertrand, na Colecção Últimas
Letras, em 1994.

16

A noção de uma modernidade radicalizada é aqui assumida tal como nos

foi apresentada por Anthony Giddens, na sua obra The Consequences of Modernity,
publicada em 1990, que foi traduzida para o português e editada pela Celta Editores,
em 1992. Referimo-nos expressamente à avaliação comparativa do quadro filosófico e
sociológico, entre o que é entendido por período da modernidade e um tempo mais
próximo, onde supostamente se poderá conformar o que, no discurso de outros autores
referidos, após a designação avançada por Lyotard (1985), será já a pós-modernidade.
O debate fixa-se a partir da pág. 36, com nota dominante na pág. 45, e sintetiza-se
ainda no quadro incluído na pág. 122, da 2ª edição portuguesa, de 1995.

17

BERQUE, Augustin , in Paysage, milieu, histoire. Este é o primeiro texto inserido

na publicação que preparou para a editora Champ Vallon, incluída na colecção
Pays/Paysages, dirigida por Alain Roger, sob a designação: Cinq propositions pour une

théorie du paysage, Seyssel, 1994, pp. 13-29.

18

Idem, p. 18.

19

Idem, pp. 18 e 22.

20

Camillo Sitte, Der Stadtebau nach seinen Kunstlerischen Grundsatzen, obra

de ampla divulgação sobre a construção das cidades segundo princípios artísticos,
editada originalmente em Viena em 1889 (5ª edição em 1922), com duas repetições
alemãs até 1900 e primeira edição francesa em 1902. A primeira edição castelhana

numa edição da Editora GG, de Barcelona, intitulada Construcción de ciudades según

DE

principios artísticos, em nova tradução castelhana da 1ª edição, datada de 1980.
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ocorre em1927, pela Editora Canosa de Barcelona. A documentação referida baseia-se
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Esta noção de modernização reflexiva é recorrente nos textos de compreensão

práticas, a definição que nos é apresentada, igualmente, por Anthony Giddens, na
obra já referida, As Consequências da Modernidade, Celta Editores, Col. Sociologias,
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e divulgação de uma leitura da sociedade pós-moderna, mas aceita-se, por razões
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21

Oeiras, 1995, pp. 25 e seguintes.

22

Não se trata de arquitectura paisagista, mas... é comum a alguma arquitectura

paisagista, ou a qualquer outra forma de concepção arquitectónica. No limite, todo o
projecto de arquitectura, de qualquer arquitectura, será projecto de uma arquitectura
da paisagem.
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Parte II - estado da arte |ARQUITECTURA
E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Teoria do conhecimento e (pós-) modernidade

Teoria do conhecimento e (pós-) modernidade

Este texto preparatório pretende, de algum modo, colocar em perspectiva a
ideia de construção do conhecimento, quer ele seja de natureza científica

A RQUITECTURA

E

P RODUÇÃO C IENTÍFICA

ou prática, e quer se funde na apropriação de uma realidade concreta,
que aporta conhecimento novo ao campo disciplinar, ou se limite apenas à
interpretação ou reinterpretação de realidades conhecidas, que se passam
a colocar de modo alternativo num campo disciplinar aparentemente
estabilizado.

Numa conferência proferida em Coimbra, inserida no Ciclo de Conferências
Leonardo Express – realizado sob coordenação de Rita Marnoto, em 2003 e
integrada na área de programação “Cidade e Arquitectura” de Coimbra
Capital da Cultura 2003 –, Francesco Dal Co, na sua comunicação

1

de

homenagem ao Arquitecto Fernando Távora, convoca a interrogação maior
do conhecimento disciplinar da arquitectura: o que é a arquitectura?
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A interrogação, nada leviana ou superficial, reflecte o modo reflexivo que
a estrutura do pensamento contemporâneo impõe à própria capacidade
de se reinventar. Depois, curiosamente, ele invoca um sermão de Meister
Eckhart (c. 1260 – c. 1328) 2, que data provavelmente do século catorze –
com publicação original datada de 1347, embora de data desconhecida e
seguramente muito anterior – como suporte único e universal capaz de produzir
uma resposta. Afirma também que a leitura desse texto terá conduzido Mies
van der Rohe à descoberta da resposta àquela questão, que Dal Co deduz
a partir de uma comunicação proferida em 1958 – não sem antes esclarecer
acerca da infinitude de respostas previamente encontradas por tantos outros
arquitectos. Face a uma interpelação pelos estudantes da Universidade da
Carolina do Norte, Mies terá afirmado:

a arquitectura é o paradoxo fundamental, ou seja, uma daquelas
questões que o homem se coloca, para encontrar o sentido do seu
fazer 3.

E Francesco Dal Co continua afirmando:

Trata-se, na verdade, de um interrogativo paradoxal, ao qual só é
possível responder, repetindo, infinitamente, a mesma pergunta, o que é
a arquitectura. É, pois, ao que se têm vindo a dedicar, incessantemente,
os grandes arquitectos, ao interrogarem-se acerca do significado do

seu fazer, porque é aí que se encontra a verdadeira resposta 4.

A construção do conhecimento será assim um objectivo universal, do
qual este exercício representa, apenas, a reinterpretação determinada e
obstinadamente alternativa das realidades conhecidas, num domínio que
recusamos aceitar como campo disciplinarmente estabilizado, e que não

Continuando, devemos justificar, sumariamente, uma circunstância que
envolve a própria condição de determinismo metodológico a que está
obrigada a produção da ciência e, naturalmente, este acto que só se poderá

Para isso, socorremo-nos de duas muletas aplicadas à sociologia: por Piaget,
que diz que a sociologia, tal como a psicologia, tem o triste privilégio de
tratar de matérias de que todos se julgam competentes; e por Pierre
Bourdieu, que nos ensina que a sociologia é uma ciência que tem como

( PÓS -) MODERNIDADE

entender no âmbito específico da produção de conhecimento científico.

DO CONHECIMENTO E

isso todos os limites que estejam ao alcance do autor.

T EORIA

queremos encerrar na própria ideia de domínio disciplinar, extravasando por

particularidade a dificuldade particular em se tornar uma ciência como as
outras. Estas declarações, reunidas no capítulo 2, Ciência e Senso Comum,
da obra Introdução a uma Ciência Pós-Moderna 5, justificam a necessidade

aplicada à ciência moderna, que hoje se coloca seriamente em causa face
ao problema presente da produção de conhecimento 6. O paradigma da
ciência moderna, que G. Bachelard, por sua vez, tão bem caracteriza na
sua múltipla ruptura fundamental dual, entre sujeito e objecto, entre teoria
e prática, entre ciência e ética, entre o observável e o quantificável, ou
entre o rigor matemático do conhecimento e a capacidade cognitiva e
social, vem desvalorizar uma boa parte da matéria pertinente à ciência,
face ao acto rotulado de negligente, imposto pela predominância da
metodologia|paradigma dominante 7.

Esta pertinente polémica, instalada a pretexto das ciências sociais e do
reenquadramento do conhecimento marginal que a ciência se havia
permitido desvalorizar, ou ignorar, acabou por acelerar o processo de
enquadramento científico de disciplinas ou práticas que tradicionalmente
estavam afastadas das ciências, que o racionalismo estabelecido guindara
a uma posição de sobranceria, pela simples afirmação da capacidade de
produção de verdades absolutas, que durante séculos se conseguiram impor.
A estes campos disciplinares, hoje estabelecidos – e que não queremos rotular
de estabilizados, independentemente da sua importância ou ancestralidade
histórica – mas apenas emergentes há um século atrás, ou ainda mais
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de uma ruptura epistemológica que permita reavaliar toda a metodologia

recentes, apareceram associadas outras actividades produtivas, à revelia do
modelo dominante, até pelo simples facto de, filosoficamente, todas terem
sido sempre posicionadas em campos opostos às primeiras. Assim, as artes
que em paralelo com as ciências completavam o quadro de conhecimento
pertinente à construção do saber universal, identificado no mais tradicional
discurso epistemológico, passam a constituir-se também como referencial
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pragmático de um novo modus operandi científico. Olhar hoje a filosofia
das ciências, centrada na dimensão crítica dos processos de aquisição
de conhecimento, não só abre espaço para uma permanente vigilância
epistemológica, como a designa Boaventura Sousa Santos 8, na peugada de
Bourdieu, como permite a oportunidade da corresponsabilidade na dimensão
global do enriquecimento do conhecimento humano, até do ponto de vista
da oferta de diferentes metodologias processuais, e alternativas estruturas
reflexivas, que se haviam desenvolvido autonomamente durante os séculos
ou décadas precedentes, nos domínios repudiados. Todo este processo, já
dura e profundamente escalpelizado e exposto na sequela conhecida por
guerra das ciências, constitui-se hoje como base doutrinal sobre a qual
também assenta o equilíbrio da produção científica, particularmente, a
da área das ciências sociais e humanas. Aqui se acolheu, por tangencial
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afinidade instrumental, a dimensão ética e/ou poética de algumas disciplinas
artísticas, nomeadamente, as das áreas afins à arquitectura e as do design, por
exemplo, ou ainda algumas engenharias, que se dividiam entre os patamares
absurdos e aparentemente díspares da arte e da técnica ou ciência. Não
decorra desta alusão a leitura da não integralidade, ou coerência interna
dos processos próprios de produção de conhecimento, e menos ainda de
um desajustamento entre estes últimos e as suas aplicações práticas, na
experimentação e produção criativa que lhes está associada.

Para todas estas disciplinas, a evidência de uma matriz de conhecimento
técnico-científico que se contrabalançava numa importante praxis, que
facilmente se revê no conhecimento comum, ou no bom senso, tomava
proporções de revolta face à sua ultrajante desvalorização à luz dos cânones
instalados. Como corolário máximo deste processo, e a título de exemplo, não
podemos deixar de lembrar a inevitável integração de todos estes processos
formativos no enquadramento universitário.

As disciplinas ditas humanísticas, reclamadas de longa data como ciências,
no confronto de culturas sociais emergentes com as elites cientifico-culturais
instaladas, vêem cada vez mais legitimada a sua aspiração e, ao
mesmo

tempo,

tornam-se

detonadores

involuntários

do

processo

de

reenquadramento epistemológico e da emancipação de uma metodologia

crítica dos processos metodológicos, que é muito mais ambiciosa do que a
simples instrumentação crítica de procedimentos, que sempre se praticou de
modo pacificamente linear no âmbito do paradigma dominante. De facto,
só o questionamento da qualidade dos resultados científicos encontrados,
que se iam progressivamente revelando frágeis em face dos elevados graus
de exigência que a própria ciência se foi colocando, permitiu um efectivo

Apesar de tudo, talvez deva considerar-se mais importante o relativo
apaziguamento que sucedeu a esta forte tensão epistemológica. Com a obra
de fundo Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente – um discurso sobre

e co-autor, integrado num amplo leque de colaboradores nacionais e
estrangeiros, clarificaram-se e actualizaram-se grande parte das questões
enunciadas nos textos precedentes. Foi especialmente reinterpretado e
actualizado Um Discurso Sobre as Ciências – obra iniciática entre nós, a que

( PÓS -) MODERNIDADE

as ciências revisitado, de que Boaventura de Sousa Santos é organizador

DO CONHECIMENTO E

reflexão.

T EORIA

alargamento da base de consensualidade em que hoje se assenta esta

se seguiram inúmeras outras, e artigos, publicados interna e externamente,
dos quais destacamos Pela Mão de Alice, de 1994. O organizador aproveitou
também para fazer eco da polémica que paralelamente se desenvolvera
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no estrangeiro, entre a Europa e os Estados Unidos, tendo ainda explorado,
expondo-se, algumas tendências que reputa de emergentes e influentes

1 2 3

na necessidade de novas reinterpretações criativas das formulações
iniciais. Fê-lo com base nos desenvolvimentos em curso, no centro de
investigação que dirige, na Universidade de Coimbra, em modelo de franca
inter-disciplinaridade.

Numa última alusão a esta temática e guiados pela mesma fonte, sobre a
condição da ciência moderna, importa especialmente o facto de ela se
envolver profundamente num projecto mais amplo do que qualquer projecto
de construção de conhecimento anterior, e ainda, por se propor não só
compreender ou explicar o mundo, mas sobretudo por se determinar a

transformá-lo. Parecerá por isso, hoje, bastante pertinente referir a natural
tendência para que todo o conhecimento científico seja lido como parte
constituinte de um importante projecto de transformação do global. Contudo,
assente na duplicidade entre a natureza e o sentido ou capacidade de
transformação do real, operada pela ciência, verificou-se a paradoxal
tentativa de imunização dos resultados da ciência à voragem transformadora

mais expressivos e a auto-desejada inquestionabilidade.

Fica agora mais fácil justificar as muletas iniciais que, aplicadas às arquitecturas,
e em enquadramento produtivo de natureza científica, se devem confrontar
com a dimensão das suas práticas projectuais. Se quisermos parafrasear
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do mundo real, para que a legitimação científica pudesse alcançar resultados

as afirmações supra-citadas poderemos afirmar, como Piaget: que as
arquitecturas, tal como a sociologia ou a psicologia, têm o triste privilégio
de tratar de matérias em que todos se julgam competentes; ou como Pierre
Bourdieu: que nos ensina que a arquitectura, tal como a sociologia, é uma
ciência que tem como particularidade a especial dificuldade em se tornar
uma ciência como as outras. No entanto, também a matéria científica em
arquitectura, e a experiência projectual, longe de se limitarem à constituição
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de uma base de conhecimento comum, aspiram à consolidação e autonomia
do seu saber específico, não deixando de ser eminentemente transformadoras
na sua vocação. O seu projecto é um projecto de transformação do mundo,
de programa naturalmente moderno. Teoria e prática, nas disciplinas do
design e, consequentemente, nas arquitecturas, não devem deixar-se
inebriar pela dominância paradigmática, nem ao contrário podem deixar
esvaziar a sua condição emblematicamente pós-moderna, eivada de
transversalidades disciplinares, de intermináveis questionamentos e sucessivas
experimentações, que sempre se permitiram incluir as idiossincrasias de
autor, em paralelo com as das sociedades a quem destinaram os produtos
da sua prática. Este processo assenta numa criatividade que o paradigma
renascentista estabeleceu e que, metodologicamente, a racionalidade que
sempre as tem cruzado não conseguiu cristalizar. Se convocarmos a história,
facilmente poderemos referenciar a reflexividade e a profunda influência
que as práticas, todas as práticas – mesmo aqueles programas que, tantas
vezes, aquém da edificação não ultrapassaram os projectos – sempre foram
exercendo, e como a sua profícua e prolongada experiência foi permitindo
ultrapassar barreiras de conformismo, em que a natureza criativa e positivista
fundou o sentido transformador das espacialidades contemporâneas.

Todo o pensamento criativo em arquitectura foi alimentando, ao longo
dos tempos, um projecto transformador muito rico, que o senso-comum

legitimou e confirmou como conhecimento disciplinar e matéria consolidada
de experiência específica. Reconhecer a sua validade e importância não
pôde deixar de se constituir em objectivo legítimo, de responsabilidade e
credibilidade científica.

T EORIA
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Página 49
1. A Condição Pós-Moderna, 2003, de Jean-François Lyotard. (1ª edição de 1979)

52

A RQUITECTURA

E

P RODUÇÃO C IENTÍFICA

2. Introdução a uma Ciência Pós-moderna, 2002, de Boaventura Sousa Santos. (1ª edição de
1989)
Deve associar-se a esta obra a Oração se Sapiência - Um Discurso sobre as Ciências, do mesmo autor, proferido à Universidade de Coimbra na abertura do ano lectivo de 1985/86.
3. As Consequências da Modernidade, 1995, de Anthony Giddens. (1ª edição de 1990)
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A edição desta comunicação foi inserida numa publicação conjunta,

coordenada por Rita Marnoto, que reuniu as contribuições dos diversos oradores
convidados a participar no ciclo de conferências.
DAL CO, Francesco, in Carlo Scarpa. Homenagem a Fernando Távora, in Leonardo
Express, coord. MARNOTO, Rita, série Leonardo, n.º 2, Edição do Instituto de Estudos
Italianos, da FLUC, e Editorial do Departamento de Arquitectura, da FCTUC, Coimbra,

Humanista do final da Idade Média, foi teólogo, filósofo e místico alemão,

uma vez que todo o pensamento místico que esboçou em torno da doutrina cristã,
no conturbado período em que viveu, acabaria por conduzi-lo à condenação por

C APÍTULO

Neo-Platonista, é autor de tratados e sermões publicados após a sua reabilitação,

DE

Dominicana. Ficou conhecido como Mestre Eckhart von Hochheim e, enquanto Cristão

F IM

nascido na cidade de Erfurt, na Turíngia, e membro dos pregadores da Ordem

DE

2

N OTAS

2004, p. 91.

heresia, da qual terá escapado pela via do suicídio, ainda antes do veredicto final,
e após referencial processo de auto-defesa pública. O seu pensamento e a defesa
do desapego influenciou consideravelmente todos os grandes filósofos alemães e o
desinterestedness de Kant conterá repercussões da sua doutrina que, de modo único
e antecipatório no seio da doutrina cristã, com a pregação da elevação virtuosa
do desinteresse, se aproximava também, extraordinariamente, do conceito de
detachment Budista, de fortes repercussões no pensamento contemporâneo. Algumas

anonimato, sendo autor de obras referenciais posteriores ao seu desaparecimento,
nomeadamente a Teologia Germânica anónima, que influenciou Martinho Lutero e
conduziu à Reforma Protestante, onde se afirma textualmente no man can serve two
masters.
3

Note-se que esta relação se torna facilmente compreensível a partir de

existência da reimpressão recente, exactamente em 1958, da primeira edição de
Meister Eckhart: A Modern Translation, por Raymond B. Blakney, da editora Harper and
Row, Nova York, em 1941. A disponibilidade em língua inglesa da obra de Eckhart,
associada a um momento em que se inicia um amplo processo com vista à sua
reabilitação, no seio do debate teológico, deverá ter envolvido Mies, que vivia a
sua própria diáspora no exílio americano e se associava assim à reflexão sobre as
razões profundas da espiritualidade ocidental, face ao colapso de algumas das mais
importantes instituições europeias à data. Note-se que apenas em 1985, Eckhart será
citado pelo Papa João Paulo II, do seguinte modo: Did not Eckhart teach his disciples:
“All that God asks you most pressingly is to go out of yourself – and let God be God in
you”? (…)
4

Op. cit., p. 91.

5

SANTOS, Boaventura de Sousa, in Introdução a uma Ciência Pós-Moderna,

Biblioteca das Ciências do Homem, Edições Afrontamento, 6ª edição, (1ª edição 1989),
Porto, 2002, pp. 33-34.
6

Curiosamente, passados mais de vinte anos sobre o primeiro esboço interno

– Um Discurso sobre as Ciências, redigido tendo por base um discurso de oração
de sapiência proferido em 1985, na abertura do ano escolar da U.C. – sobre uma
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especulações não documentadas afirmam que terá encontrado refúgio e vivido em

evidência que ocorria em debate internacional, constatam-se factos e confirmações
de tendências então em tese, e podem também descobrir-se caminhos novos que
a ciência trilhou, turvando a possibilidade de uma clara demonstração das teses,
em favor da emergência de novas possibilidades interpretativas. O longo caminho
percorrido, contudo, inclui a obra já citada no texto (cfr. nota 5), de Boaventura de
Sousa Santos, a publicação do seu discurso inicial e, pelo menos, também a obra
Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente, de 2003, se quisermos excluir outras

54

A RQUITECTURA

E

P RODUÇÃO C IENTÍFICA

das suas contribuições, que foram pontualmente trabalhando evoluções parciais
sobre os temas abordados. Integrada na última obra citada nesta nota importa
referir a contribuição de João Arriscado Nunes, pp. 57-80, que clarifica substantiva e
imparcialmente todo o processo, embora a antologia seja toda de excepcional rigor e
grande amplitude de pontos de vista e abertura crítica sobre os temas.
7

Idem, pp. 36-49.

8

Cfr. obra citada, p. 36.
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PAISAGEM
LANDSCAPE
PAYSAGE
PAESAGGIO
PAISAGEM
PAISAGEM
PAISAGEM

PAISAGEM

PAISAGEM

PAISAGEM

PAISAGEM
PAISAGEM

LANDSKAL
PAISAGEM

LANDSCHAFT
LANDSCHAP PAISAGEM
PAISAGEM
PAISAGEM
PAISAGEM
PAISAGE

Parte III - estado da arte | DECIFRAR A PAISAGEM

Decifrar o enigma Paisagem
1. A designação Paisagem
2. A Paisagem e a geografia
3. Arte e Paisagem

Decifrar o enigma Paisagem

Procurar estabelecer o estado da arte em matéria de paisagem abre uma
infinidade de portas, por onde se acede directamente a um universo de
contribuições que devemos considerar pertinentes. Não se justifica, contudo,
uma análise detalhada de todas essas vias de investigação no quadro desta

D ECIFRAR

A

P AISAGEM

dissertação – devido à heterogeneidade dos conteúdos e à diversidade do
aprofundamento, ou do desenvolvimento de que os mesmos foram alvo. Não
se pretende, no entanto, desvalorizar qualquer dos seus propósitos, que a
seu tempo justificarão algumas das importantes questões sobre o tema que
pretendemos deixar em aberto.

Definiram-se, enquanto suporte de estudo, alguns contextos temáticos
particulares, para os quais se percorrem detalhadamente os quadros de
relações entre a arquitectura e a paisagem:

Começa-se, naturalmente, pelo enquadramento linguístico, para permitir
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uma actualização do conceito subjacente ao uso da própria designação
Paisagem;

Esboça-se de seguida a relação da arquitectura com a disciplina que
historicamente detém a responsabilidade de tratar a paisagem como
objecto de investigação científica, repondo a geografia no centro do debate
presente sobre esta matéria:

A história das ideias e a crítica filosófica, particularmente no campo da
interpretação e da crítica estética da paisagem, surgem inevitavelmente
dissolvidas no texto;

Depois, a importância da arte contemporânea, e muito particularmente a
da sua contribuição mais específica, experimentada nos cruzamentos com o
território e o ambiente, que se tem vindo a renovar ciclicamente e a reforçar
desde o início dos anos sessenta do século passado, sob a designação vulgar
de Land-Art.

O contexto final é de outra natureza, e remete directamente para a realidade
das disciplinas transformadoras que poderemos incluir nas chamadas
categorias do design. Por essa razão resolvemos tratá-lo separadamente,
ainda que sob a mesma designação de enquadramento – estado da arte.
Aí se incluem todas as arquitecturas e, naturalmente, dentro deste conjunto

reconhece-se a existência de uma importante componente informativa. Essa
é razão suficiente para que, relativamente à arquitectura e à arquitectura
paisagista, definidas como disciplinas dominantes neste contexto, se esboce
uma

interpretação

paralela,

em

capítulo

independente

apresentado

seguidamente. Alerta-se, desde já, que na primeira se incluem as afinidades
conceptuais

proporcionadas

pelas

engenharias

do

território

e

pelas

infra-estruturas, enquanto na segunda se considera o importante contributo
estabelecido pela (parte da) história da arte, especialmente vertido na

realidade tem vindo a enfatizar como emergentes. Apenas se considera

aprofundamento e dos sub-temas aqui privilegiados são parte da construção
intencional do programa conclusivo, que se pretende valorizar. As opções

P AISAGEM

que, no quadro objectivo da reflexão proposta, as escolhas dos contextos de

O ENIGMA

Não se pretende minimizar quaisquer áreas da transformação, que a

D ECIFRAR

história da arte dos jardins e da paisagem.

tendem a pôr em evidência a importância dos programas projectuais que
assentam em metodologias de fusão, onde uma forte expressão/intenção
artística compete com a resposta técnica e o desempenho funcional, no
momento criativo do projecto – trata-se de assumir, convictamente, a
necessidade de mudança do paradigma funcionalista dominante e de
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experimentar outros desafios.

1. A designação Paisagem

Para poder perseguir os propósitos enunciados, com rigor e sustentação,
impõe-se

um

reconhecimento

prévio

da

designação,

bem

como

o

entendimento primordial do conceito que lhe esteve, ou está, historicamente
associado. Assim, começaremos pela etimologia da palavra e pelo conteúdo

D ECIFRAR

A

P AISAGEM

que, inicialmente, ela terá designado.

Convém alertar, imediatamente, para a amplitude e até a alguma
volatilidade do uso da designação, que se alterou quanto à substância da
matéria ou conteúdo designado, e que acumula novos valores e significados
construindo progressivamente uma circunstância presente que, mais do que
imensamente rica, é igualmente complexa, ambivalente e, por isso mesmo,
confusa ou ambígua. O uso do termo em circunstâncias muito díspares e a
sua associação em diferentes áreas de actuação profissional ou artística,
mais do que clarificar, tem vindo a estabelecer um imenso hipertexto onde
os cruzamentos, sobreposições e linkagens dificultam qualquer tentativa de
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clarificação simples e imediata. A desmontagem e releitura de cada chave,
deste quebra-cabeças, onde arte, ciência, técnica, filosofia e psicologia
se vão combinando, será alvo de uma decomposição necessariamente
sequencial e abstracta, porque aleatória. Apenas a cronologia permitirá
pontuar alguns momentos do processo mas, quase sempre, a simultaneidade
de factos e usos, a diferenciação geográfica de ocorrência dos mesmos, e até,
a interpretação em contextos analíticos diferenciados, irão acrescentando
uma clareza que só a aceitação ou a simples tentativa de interpretação de
conteúdos poderá justificar.

Desmontar a complexidade da noção de paisagem, ou da aplicação da
designação a um conteúdo específico, não se constitui como objectivo,
constituindo-se apenas como instrumento de uma reflexão sobre a actual
circunstância da prática projectual em arquitectura, nomeadamente, pela
inter-relação que ela sempre estabelece com o suporte físico territorial, na
qualidade relacional que queremos, provisoriamente, apelidar de espaço
contínuo de proximidade – sem procurar estabelecer, com esta expressão,
qualquer dimensão técnica para além do uso vulgar dos termos que a
proposição envolve, e que se confinam à proximidade específica que cada
pessoa reconhece no seu espaço quotidiano de acção, em face da sua
mobilidade particular.

Começar esta abordagem de maneira simples conduziu-nos ao levantamento

do significado da designação paisagem, em alguns dos principais dicionários
ou enciclopédias. Para o fazer socorremo-nos, provisoriamente, de alguém
que o faz com uma segurança e um método que só está ao alcance de
um especialista. Maria Lúcia Lepecki, linguista na Universidade de Lisboa,
produziu um breve ensaio com o mesmo propósito, por onde vamos começar
a dissecar este termo tão fugidio 1.

Ela ensina-nos que, no Dictionnaire des Racines des Langues Européennes,
de R. Grandsaignes D’Hauterive, editado em Paris pela Librairie Larousse, em

A

1948, olhando o indo-europeu, se encontra a raiz pag, prefixo associado à

DESIGNAÇÃO

ideia de registo material e moral. Depois ela considera, à revelia do autor
original, a conjunção aditiva alternativa ou, de sentido material, que ao ligar

pagus, significando território delimitado, bem como as derivações paganus

P AISAGEM

a pag, terá produzido o sentido que lhe interessa e que constitui a origem latina

e a forma pagensis. Desta última, através do francês, ter-nos-ia chegado
paisagem. Curiosamente, ao procurar estabelecer esta raiz antiga do termo
paisagem, ela procura também as raízes de natureza. Para natureza, a raiz
gen está na origem conjunta de gerar e nascer, assumindo na expressão
latina generare e natura. Podemos assim, facilmente, encontrar em pagensis
a delimitação de um território natural, e desse termo a derivação paisagem,

Esta explicação, algo elaborada, não reduziu de modo algum a complexidade
da nossa pesquisa, que agora vamos completar a partir de outras fontes.
Uma das mais representativas será Alain Roger, filósofo e caçador furtivo nos
terrenos da paisagem – como ele próprio se definirá, assumindo a paixão
teórica que nutre pelo tema – sendo amplamente citado e, sem dúvida, um
dos autores que terá penetrado mais profundamente os recônditos segredos
recentes da paisagem, pelo menos no âmbito da cultura francófona. Aliás,
a partir de 1995, ele vai dirigir a obra antológica La Théorie du Paysage en
France (1974-1994), e em 1997 vai escrever Court Traité du Paysage 2, duas
das obras mais esclarecedoras e críticas de toda a produção teórica recente
sobre a paisagem.

Longe de completar o quadro, com a primeira obra

fixa-se definitivamente a contribuição francesa, que mais tarde acabará,
possivelmente, por ser completada por uma outra antologia, que recolha as
contribuições de origens anglo-saxónicas. Na verdade, o que se consegue
com estes testemunhos, é estabelecer definitivamente o leque alargado
de contribuições que retiram à geografia e às suas múltiplas tendências, ou
correntes, a hegemonia sobre a discussão teórica do tema paisagem. Agora
a paisagem é um campo de reflexão enriquecido e muito alargado, de uma
interdisciplinaridade vivaz e fecunda, como o próprio A. Roger afirma na
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que nos interessa tratar.

introdução da primeira das duas obras, que de um modo muito exigente
reproduz apenas um dos artigos, de cada um dos autores convidados a
participar, eliminando porventura tantos outros igualmente importantes – que
procuramos incluir na base bibliográfica apresentada em anexo.

O artigo que marca a contribuição de François-Pierre Tourneux 3, na obra
antológica acima referida, analisa as definições da palavra paisagem em
setenta dicionários franceses, do século XVII ao século XIX, sendo o mais
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antigo de 1679 e o mais recente de 1892. De todos eles o autor vai eleger
apenas trinta e três definições, por serem diferentes em, pelo menos, uma
palavra. Contudo, o importante é que nesta análise do sentido comum da
palavra paisagem, é possível extrair três tipos de leituras: na primeira refere-se
uma extensão de campo (pays) que se pode observar de um único olhar; é
também um quadro que representa uma paisagem; por fim, é um género
pictórico.

Percebe-se, desde logo, a ambiguidade semântica contida, entre a
representação de uma paisagem e a própria paisagem representada. Para
os defensores da tese culturalista da paisagem, basta a própria nomeação
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de paisagem para se permitir percebê-la e pensá-la. Aqui, a escassez da
terminologia ocidental ressalta por demais evidente, se comparada com
a oferta de termos equivalentes no oriente – nomeadamente na China – e

1 2 3

resulta ainda mais forte e esclarecedora se comparada com o seu tempo de
emergência. Esta apreciação foi longamente estudada e desenvolvida por
Augustin Berque 4, que é depois secundado por Roger no seu tratado breve 5,
já referido – onde o último usa, para a identificação de uma sociedade
proto-paisagista, uma definição que cita do primeiro, apesar de apenas
parcialmente concordar com o rigoroso filtro, que lhes é aplicado para as
caracterizar, sob pena de agravar a emergência da condição paisagista de
todas as sociedades europeias – e que não interessa aqui desenvolver, nem
importa directamente ao nosso estudo, pelo que vamos apenas acompanhar
a ocorrência e vulgarização do uso da palavra paisagem na Europa.

Na verdade a ocorrência da palavra é muito tardia, entre nós europeus, se
comparada com a profusa utilização de um amplo conjunto de critérios e
palavras, anteriormente definidos por Berque, e já utilizados em pleno no
século IV, na China. Entre nós, a paisagem irá propagar-se sobretudo a partir
da palavra francesa, cerca de mil anos mais tarde. A descrição fortuita de
paisagens na literatura, em textos latinos e mais tarde em língua franca – que
seria à época a de maior difusão na Europa central, segundo Le Dantec,
como adiante veremos – e também a sua ocorrência na pintura, sucederão

de referência, nomeadamente Michel Conan, que explora e desenvolve o

Todos os autores referidos acrescentam intensa e sucessiva informação
documental

sobre

este

assunto

e

recolhem

depoimentos

P AISAGEM

assunto na sua Généalogie du Paysage 6.

DESIGNAÇÃO

sua origem moderna no século catorze ou quinze, seguindo alguns autores

A

um pouco mais cedo, contudo, podemos considerar o estabelecimento da

parcelares

provenientes da investigação na história da arte medieval, capaz de suportar
e corroborar a ideia de uma presença iconográfica da paisagem, já durante
o período baixo-medieval. Não constitui surpresa a referência a imagens
de representação da vida campestre, ou de representação de cidades e
dos seus enquadramentos, em iluminuras e algumas iconografias de origem

estudadas nos domínios da história da arte, nomeadamente da pintura e
da gravura, ou baixo-relevo. Na verdade, aquilo que mais importa será a
apreensão e utilização do conceito de representação que a paisagem
deverá comportar. Mais uma vez, será Alain Roger a reiterar esta tese de que a
paisagem será, no essencial, uma criação pictórica esboçada no século XIV,
após uma ocorrência tipificada na representação de iluminuras medievais,
para o que invoca uma obra de Ambrogio Lorenzetti 7, referindo-se ao fresco
do Palácio Comunal de Siena, intitulado Alegoria do Bom Governo, datado
de 1338. Apesar da alegoria moral, que o faz medieval, o quadro representa
na sua metade esquerda uma vista urbana e, na direita, um conjunto
de imagens rurais que revelam um gosto renovado pela complexa vida
campestre, esquecida desde os tempos romanos e agora aqui reposta com
entusiasmo. Este tipo de reutilização do tema, frequentemente assinalada
como refundadora, comparativamente com a ocorrência paralela na arte
romana e helenística, que aqui tanto entusiasma os historiadores, parece-nos
um pouco exagerada. Na verdade, não será fácil distinguir esta representação
a fresco, em conteúdos e grafismos – salvaguardando as diferenças impostas
pela técnica utilizada e a sua dimensão – das imagens presentes em iluminuras
diversas. A título de exemplo ilustram-se algumas imagens (meses) do livro
Três Riches Heures do Duc du Berry – obra de escriba|iluminador|copista de
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diversa, quase sempre de cariz religioso e não raro miniaturais, previamente

1412-1416 – que embora sejam um pouco mais tardias, se escolheram por
serem das mais elaboradas e representativas, e por isso fáceis de interpretar,
constando de uma obra iconográfica de qualidade superior para a época.
Já a Alegoria do Bom Governo merece ainda ser referida, por se constituir
parte de uma obra de conjunto que envolve, em friso alto, toda a Sala dei
Nove, do Palácio Comunal de Siena. Opõem-se as alegorias do bom e do
mau governo, aos topos, aparecendo nas paredes laterais, mais longas,
as representações dos efeitos do bom e do mau governo, na cidade e no
P AISAGEM

campo.

A

Depois, como afirma A. Roger, o desenvolvimento do género terá ocorrido

D ECIFRAR

na Flandres e, só mais tarde, na Holanda e em Inglaterra. A propósito deste
período e dos exemplos mais representativos, ele desafia os historiadores a
averiguarem e sublinharem devidamente como se fez a aparição da janela,
ou vista interior, dentro do quadro, que se abre sobre a realidade exterior
e campesina. Será esse acto que finalmente, segundo ele, irá converter o
campo (pays) em paisagem (paysage). Aí, segundo a sua convicção mais
profunda, nessa simples conversão, inventa-se a paisagem ocidental 8.
Brincando, ele afirma que é por uma janela e não pela pequena porta
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estreita – parafraseando a opção de Anne Cauquelin 9, que usara como
referência a porta de ligação ao jardim, espaço fechado de continuidade
onde um exterior íntimo e controlado assoma – que se entra no domínio da

1

2 3 4 5

paisagem, e que apenas no século XV se alargará à totalidade do quadro e
da representação. Aproveita-se para lembrar que ele contesta a tese de Anne
Cauquelin

10

, de que a descoberta da perspectiva e a janela teriam induzido

a pintura de paisagem, e de que ambas estariam ligadas. Na verdade, ele
admite a coincidência cronológica e de oportunidade proporcionada pelas
novas técnicas de representação, embora separe as duas, não admitindo uma
causalidade que pudesse torná-las dependentes. É na pintura que a paisagem
emerge, na Europa como no Oriente, antes de ocorrer em qualquer outro
meio de representação, enquanto manifestação de deleite e apreciação
simbólica, mesmo que a construção de um conceito de paisagem tome o

seu tempo, desde a repetida representação de simples vistas campestres do
quotidiano, até à capacidade de as valorizar esteticamente.

Por outro lado, a atribuição do uso da palavra paisagem é, de modo
imprudente, concedida por Michel Conan

11

a MarcAntonio Michiel, um

italiano que, já em 1521, a usaria correntemente ao caracterizar a importante
colecção de pintura, de origem flamenga, do cardeal veneziano Grimani.
Esta atribuição remete para um texto de Ernest H. Gombrich

12

, que se refere

à circulação vulgar e à aquisição, por coleccionadores, de pintura flamenga

A

representando paisagens rurais. Na realidade, tratando-se de um período

DESIGNAÇÃO

de transição, é uma pintura que expressa diferentes valores, alternando
alegorias de valor religioso com outras de teor fortemente moralizante.

– de que são exemplo algumas obras notáveis de Jan van Eyck ou Robert

P AISAGEM

Parte dela é frequentemente suportada em provérbios ou ditos populares

Campin, e de Joachim Patinir ou Hieronymus Bosch, e ainda mais tarde,
Pieter Brueghel, O Velho – que fazem com que esta pintura fosse, em muitos
casos, apenas compreensível para verdadeiros apreciadores da língua
e cultura flamengas do século XVI. Os compradores italianos com certeza
valorizavam especialmente a composição e a unidade plástica das obras,
vulgarmente descritas como paesi, paesetto e, possivelmente, só muito mais

Na realidade, Michiel usaria uma das expressões mais comuns à época: molte
tavolette de paesi. A interpretação posterior destas obras, realizada por
autores italianos, à luz de uma leitura humanista e renascentista baseada nos
dez livros da arquitectura de Vitrúvio, por intermediação de Andrea Palladio,
por exemplo, permite que em 1585, Giovanni Paolo Lomazzo estabeleça
a primeira Teoria da pintura de paisagem. Na verdade, interpreta-se esta
pintura do Norte da Europa como se se tratasse de ilustração da pintura de
cena de teatro, especialmente destinada ao género satírico, à qual Vitrúvio
faz alusão explícita no seu tratado – associa-se assim a cena de teatro idílico à
representação de paisagem 13. Os primeiros exemplares relevantes deste novo
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tarde paesaggio.

tipo de pintura de paisagem terão como autor Giorgione de Castelfranco, e o
exemplo pode muito bem ser o quadro A Tempestade, inspirado na renovada
poesia idílica italiana. É esta pintura, entre outras, que Michiel acabará por
descrever como um paesetto

14

. A partir do final do século XVI toda a cultura

italiana, particularmente em Roma, se irá entregar predominantemente ao
jogo figurativo e a uma reinvenção da arte clássica, de temática épica
explorada através da poesia edílica, que relega a pintura específica de
paisagem para segundo plano. O fundo de tela e o rigor da representação
P AISAGEM

de paisagem não pode contudo ser desvalorizado, apesar da frequente
fractura nas composições e da sua exígua dimensão, proporcionalmente às

D ECIFRAR

A

dimensões globais das telas ou pranchas. A temática central será sempre de
conteúdo mitológico|clássico, heróico, e na maioria das vezes religioso. Ao
contrário, na pintura flamenga, aparentemente próxima destas em muitos
dos seus autores, como van Eyck ou Altendorfer, o tema é quase sempre
laico ou mundano. Podemos portanto concluir que a pintura de paisagem,
com origem a norte, não marcará de modo determinante este período da
arte italiana, onde se encontram leituras expressivas e muito controversas,
de variados artistas, como Miguel Ângelo, que valoriza numa paisagem a
cena heróica, enquanto desvaloriza o senso comum que impera na pintura
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flamenga, que pouco aprecia

15

.

Outros autores referem a presença em colecções de um grande número

1 2 3 4

5 6 7

de obras do norte da Europa, com grande influência na arte italiana e
europeia posterior. Na verdade, seria eventualmente utilizada, já no início
do século XVI, a designação paesaggio para se referir a existência de obra
pictórica dos tipos citados. A determinação imprecisa de outras fontes
revela-se frágil, pelo que preferimos assumir MarcAntonio Michiel como o
primeiro utilizador regular e sistemático de uma ideia precisa e constante do
conceito de paisagem, apesar de o fazer sob a designação de paesetto.
Até porque, ao fazê-lo nas suas notas, irá produzir a base de uma obra de
inventariação que acabará publicada e que é incontestável, e também
incontornável enquanto referência cronológica

16

. Importa anotar aqui

que um inventário parecido, da colecção à guarda de Albert de Hollande,
pertencente à regente dos Países-Baixos, Marguerite d’Autriche, certamente
reveladora de uma tendência de gosto dominante no norte, não contemple
qualquer referência a uma paisagem, ou a qualquer outra pintura sem tema
alegórico. Na verdade, será em Veneza que a paisagem emerge no discurso,
se se acreditar em Gombrich, que contudo Roger põe em causa com base
em dúvida legitimamente levantada por Le Dantec

17

. Certo é que, será

a partir de Anvers, na Bélgica, onde esta escola de pintura parece estar

e que irá construir a base de toda uma cultura estética, que a evolução do

notar que Roger contesta também, com base na mesma fonte, a opção
de tradução de M. Conan, que simplifica a passagem de paesetto a petit

P AISAGEM

pensamento moderno e contemporâneo irão incorporar. Deve fazer-se ainda

DESIGNAÇÃO

conjuntamente, um gosto emergente, que então se exercitava pictoricamente

A

mais avançada, que a conhecida vocação comercial da Flandres difunde,

paysage, quando deveria escrever petit pays, com um sentido mais próximo,
em qualquer das línguas do norte, da realidade temática da pintura, que
seria provavelmente descrita, na versão original, como landschap, ou mesmo
como landschaft, por corresponder a uma remota e indiferenciada região
campesina. O italiano faria mais facilmente esta associação, ao sentido dúbio
de região, do que com a terminação original e inovadora paesaggio, que

A obra Provérbios Holandeses ilustra mais de cem casos identificados, que
foram anteriormente tratados pelo pintor, como nos revela o detalhe.

como acredita Le Dantec. Assim se explica que uma outra região se pudesse
antecipar à Veneza de Michiel, no uso claro do termo.

Não podemos deixar de anotar ainda, neste contexto, a importância
que pode e deve assumir a representação cartográfica veneziana, de
importância capital para a república, quer por razões de natureza interna
– as inundações e os sistemas de drenagem e remarcação de propriedade,
no região do Veneto – quer por razões de relacionamento comercial. A
escola da geometria assumia-se à data como uma disciplina autónoma e
de vanguarda, tanto pela trigonometria e geodesia, como pela perspectiva,
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exigiria possivelmente, à data, uma correspondência à designação paysage,

destacadas da matemática, que com ela rivalizam independência e rigor
de ciência. Giorgione será um dos cartógrafos de Veneza, e com ele surgem
outros nomes como os de Cristoforo Sorte, Giulio Campi ou Ignazio Danti. A
qualidade dos seus frescos cartográficos, e das aguarelas, que desenvolvem
nos trabalhos de corografia, e que são magníficos em Veneza, como em
Roma, no Vaticano, detêm uma qualidade de representação pictórica, e
também aí se podem reconhecer claramente as influências mútuas entre
pintura de paisagem e cartografia, aqui quase sempre libertas ou reduzidas da
P AISAGEM

sua expressão alegórica, por se tratar de documentos técnicos. Ainda assim,
valerá a pena perceber como pintura, cartografia, perspectiva e paisagem

D ECIFRAR

A

se misturam, nestes trabalhos, de modo absolutamente fantástico.

Resta-nos regressar à utilização da expressão dúplice que associa paese à
palavra paesaggio, estabelecendo um paralelo com o francês, onde se liga
pays e paysage. Esta dupla acepção é extensiva a muitas outras línguas
europeias, de que as mais conhecidas serão: land|landscape, em inglês;
land| landschaft, em alemão; igualmente com landschap em holandês, bem
como landskap em sueco, e ainda landskal em dinamarquês; pais|paisage, em
castelhano; e em grego moderno topos|topio; ou em árabe, bilad|mandar,
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apenas por curiosidade, como ensina também Roger

18

. Também em

português existem as duas palavras, país e paisagem, embora o uso de país
se tenha progressivamente associado à região definida pela fronteira do

1

2

3

Giorgionne, na sua qualidade de pintor e cartógrafo veneziano, aplicou muitos dos
seus esforços ao desenvolvimento das ciências geométricas e trigonométricas,
bem como ao estudo da astronomia, geodesia e perspectiva, que usava
sistematicamente em pintura, e aplicava ao projecto e à cartografia.
É reconhecido como um humanista versado nas ciências novas da sua época.

4

reino, que há já longa data ficou estabilizada, caindo em desuso o valor de
país enquanto região.

Como abordar a dualidade pays|paysage?

À condição básica de uma qualquer territorialidade, que podemos
reconhecer em francês no grau zero pays, corresponderá uma paysage
decorrente de um processo de artialisation, em expressão que Roger reutiliza
de Charles Lalo, que a tomara emprestada de Montaigne

19

. Esta leitura é

proposta enquanto doutrina, como adiante veremos. Para o fazer ele socorre-

se da dualidade dos termos – que retoma de René-Louis de Girardin, um dos
paladinos franceses da tratadística dos jardins – e ainda de dois tipos de
operação artística, que apelida de in visu e de in situ, recriando um modelo
dualista de articulação discursiva.

Retomando o uso do palavra paysage podemos aceitar que, em língua
francesa, não haverá notícia da sua utilização antes da referência à mesma
no Dictionnaire étymologique et historique du Français, de que dá nota
20

– sendo claramente da opinião de que terá de ter

outro idioma, por ser esta a língua vulgar mais desenvolvida e difundida à
data. Segundo a mesma fonte, a inovação será introduzida pelo poeta Jean

quadro representando uma região campestre, pays, em 1493, portanto ainda

P AISAGEM

Molinet, de Valenciennes, na Flandres, que a terá usado para designar um

DESIGNAÇÃO

ocorrido uma designação francesa antes de poder acontecer em qualquer

A

Jean-Pierre Le Dantec

no final do século XV. Ao aceitar esta fonte pode inferir-se naturalmente
a existência de um precedente francófono, paysage, para o paesaggio
de Michiel, que irá ocorrer apenas vinte e oito anos mais tarde, tornando
duplamente credível esta possibilidade, quer pela via do seu utilizador
original – artista e poeta credível e influente no contexto de produção da
obra descrita – quer pela existência prévia de um documento de referência

importante referência, de carácter oficial, aponta o uso da designação muito

mais tarde, em 1549 – o que neste momento lhe retira alguma importância
– quando é usada pela primeira vez no dicionário de francês/latim, de
Robert Estienne, para designar uma pintura sobre tela. De tudo isto revela um
conhecimento prévio, em síntese publicada em português, Teresa Alves

21

,

balizada na leitura atenta das nossas principais fontes.

O uso do termo poderá ter acontecido de modo fortuito, quando Molinet
ensaiava apenas a tradução a partir do holandês e landschap redundou em
paysage, com um sentido idêntico ao de região, do alemão landschaft, que
só depois seria também reinventado para designar um quadro. Assim será,
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– como sempre acaba por se constituir um dicionário etimológico. Outra

com esse sentido equivalente ao de região – como descrição de pequeno
recanto campesino indiferenciado – que se vai introduzir a palavra na língua
francesa, numa afirmação em que o ponto de vista de Roger coincide
com o de Jeanne Martinet, divergindo apenas em detalhe da opinião de
Le Dantec 22. Já mais tarde, em 1534, e ainda segundo Roger, Rabelais não
parece ainda dispor do aparente neologismo, quando escreve Gargantua
e avança com importantes descrições, de um território que irá caracterizar
e nomear de modo eminentemente estetizante. Em 1552, paisagem passará
P AISAGEM

definitivamente a designar a representação pictórica de uma vista,

A

normalmente como tema de fundo de um quadro, com Ticiano

D ECIFRAR

Mais uma vez corroborando Teresa Alves
que já referimos de Tourneux

25

24

23

.

, que segue de muito perto o texto

, sabemos que o dicionário de Furetière, em

1690, descreveu paisagem como:

(...) o aspecto de uma região, o território até onde a vista pode
alcançar (...),

em definição muito próxima da que ainda hoje é utilizada no Petit
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Larousse de 1994, como ela nos faz saber, ou no Nouveau Larousse
Encyclopédique, de 1994 – com versão portuguesa de 1998, editada pelo
Círculo de Leitores – tantas e tantas vezes repetida. Na verdade, trata-se

1 2

3

4

5

de usar o termo indiferenciadamente para designar uma realidade
geográfica percepcionável, mas também um tipo específico de região e,
preferencialmente, a representação de uma realidade geográfica e não
a realidade em si. Afirma-se ainda que pode designar, de modo bastante
ambíguo, um aspecto, uma vista ou panorama. Estes serão os principais
resultados a registar.

Não poderíamos continuar sem fazer uma triagem das principais obras de
referência recentes em português e, na verdade, os resultados encontrados
não poderiam ser mais decepcionantes.

Paisagem é frequentemente entendida e descrita de um modo tradicional,
convencionado pela história da arte, que ao longo dos séculos XIX e XX se
limitou a definir um tipo de criação artística, em função de uma sequência
longa de obras históricas e contemporâneas, geradoras de um espólio de
representações de matiz naturalista ou realista, assentes numa base cultural
de tipo clássico ou neoclássico. Finalmente, acabar-se-iam por envolver e
integrar outras formas de expressão plástica, quase sempre de base pictórica,
embora de temática mais abrangente, variável entre os limites extremos de

expressivo sem nunca se abandonarem os mesmos motivos, convencionados,

suporte e fundo, ou inscreviam-se enquanto tema dominante, e passaram
a caracterizar a designação paisagem, cristalizando-a, independentemente

P AISAGEM

de forma e conteúdo de representação física. Estes motivos forneciam o

DESIGNAÇÃO

ideológica, metafísica ou para-religiosa. No fundo, variava o conteúdo

A

um hiper-realismo representativo e uma caracterização de valores simbólicos,

da escola ou corrente artística e filosófica, inspiradora de cada exercício.
A história da arte ensina-nos que muitas destas escolas se notabilizaram,
sobretudo durante o século XIX e o início do século XX, quando se desenvolvem
o romantismo e as escolas de pintura naturalistas e impressionistas.

Já dentro do espírito científico que percorreu a sustentação do conhecimento

XIX, o advento da geografia, enquanto nova área disciplinar à procura de

A carroça do feno é o primeiro grande tríptico do pintor. A temática do feno alude à cobiça e ao engano e é o foco
de inúmeros provérbios holandeses – O mundo é um monte de feno; todos pegam alguma coisa enquanto podem.

um objecto de estudo singular, acabaria por fazer recair sobre a paisagem
o seu próprio desígnio, sem que essa opção se sobrepusesse ao que estava
já assimilado pela cultura da época. A paisagem que a geografia adoptou,
apesar da maior ambivalência técnica que a expressão passou a incorporar,
ao validar diversos subconjuntos específicos, não ultrapassou a forte
componente percepcional que a história de arte associara à designação.
De facto, a geografia engloba um vasto conjunto de sub-domínios e apenas
quando reportada à integração da influência antrópica, das actividades e
da presença humana sobre o suporte geofísico dos territórios, se intitula de
intérprete da paisagem, o que lhe retirou importância e visibilidade.
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de todas as ciências, que estava comummente estabelecido no final do século

Será talvez essa a debilidade circunstancial que justifica que, ainda hoje,
a produção científica e crítica nos domínios da geografia se escuse,
frequentemente, da utilização da designação paisagem, com excepções
raras para os trabalhos sobre as paisagens extremas. Por um lado, ocorre em
áreas de paisagem primitiva e em análises de geografia física e, por outro
lado, em casos de paisagem artificial, no estudo das complexas paisagens
urbanas actuais. Este é, contudo, um tema que tende a alterar-se rapidamente

está em franca expansão. Julgamos poder afirmar que, também aqui, a
influência da migração terminológica transdisciplinar tem vindo a intensificar
o seu uso, apesar das raízes históricas distantes que justificam a pertinência

D ECIFRAR
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P AISAGEM

e a intensificação do uso da designação paisagem, neste domínio disciplinar,

da utilização do mesmo, dentro desta disciplina científica, como adiante
veremos.

Os objectos descritos como paisagens registam sempre um certo olhar sobre
uma parcela particular de território – independentemente da clareza dos
propósitos de cada observação ou registo, ou até do conteúdo dominante
ou central do objecto artístico – que assim o associam à designação, fixando-
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lhe o sentido perceptivo.

Será sem dúvida no domínio da percepção visual que reside um dos mais
importantes factores de caracterização da designação paisagem, que
sempre registou enquadramentos particulares. No contexto da representação
pictográfica, baseada nas técnicas de perspectiva desenvolvidas a partir
da renascença, acabaria por se fixar uma parte do descritivo comum
da designação, que se pode relatar do seguinte modo: paisagem será a
representação de um trecho de território passível de ser abarcado num único
olhar.

Não constitui grande surpresa que, mesmo na mais recente publicação
portuguesa do género, o Dicionário de Termos de Arte e Arquitectura, de
2005

26

, se possa ainda encontrar a seguinte entrada:

Paisagem – Pintura, representando o campo, cenas com
camponeses,

em

que

predomina

a

natureza,

sendo

as figuras humanas e animais reduzidas a pequenas
dimensões, que se integram no conjunto. Foi preciso muito
tempo para se chegar à concepção de paisagem pura,
isto é, a reprodução sincera de um trecho da natureza,
sem acompanhamento de qualquer género. A paisagem
era outrora considerada como um fundo de decoração

que se arranjava quer para enquadramento à história da
antiguidade – é o que se chama a “paisagem histórica”
– quer a cenas campestres de convenção. A primeira
paisagem no sentido moderno foi desenvolvida na Holanda
do séc. XVII e tem grande importância na pintura europeia
até ao impressionismo.

Persiste aqui ainda, inacreditavelmente, em registo singular e entrada única,
esta noção de paisagem convencionada pela pintura e a história de arte,

A

compreensível num documento tão específico e disciplinar, mas nunca,

DESIGNAÇÃO

hoje, em exclusivo absoluto e sem referenciação complementar. Não é feita
qualquer referência à carga perceptiva, ou técnico-científica, associada à

da arquitectura paisagística e, dentro desta, para a história da arte dos jardins,
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componente disciplinar da geografia, nem tampouco à importância do papel

cujo estudo baliza definitivamente uma revalidação da importância do termo,
já nas duas décadas finais do século XX. Toda a relevância é concentrada
na valorização estética dos conteúdos representados, subsidiários de uma
ideia convencionada e ultrapassada de natureza. Curiosamente, a própria
arquitectura paisagística (assim designada pelos autores) é subvalorizada
na mesma obra quando, na sua entrada específica, se afirma de forma

de humanização do território, que são descritos como objectos de acção
isolada, desvalorizando a complexidade e multidimensionalidade que é
hoje exigida a qualquer projecto ou arquitectura, na procura de respostas a
sistemas, mais do que a programas particulares. Ela é aí definida do seguinte
modo:

Arquitectura Paisagística – arte e ciência de criar espaços
abertos com ambientes apropriados à vida humana, como
o ordenamento de parques e jardins, o planeamento de
zonas residenciais, educacionais, comerciais e industriais, e
vias de comunicação.
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Ao cruzarmos esta com outras entradas importantes, ainda em documentos
de referência bibliográfica, e ou temática, nacionais e estrangeiros, como
enciclopédias e dicionários de especialidade, não seremos surpreendidos,
pois a mesma ausência de conteúdos alternativos ou complementares está
generalizada.

Na Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura
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, mercê da intervenção

de Francisco Caldeira Cabral – primeiro arquitecto paisagista português – já
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redutora a capacidade extensiva de determinar a qualidade dos processos

na edição concluída em 1980, pode-se verificar que à ideia de paisagem se
associa a de arquitectura, tout court, numa atitude relativamente avançada
para a época. Procura-se definir a ideia de uma arquitectura da paisagem,
fugindo à designação comum e amplamente comprometida de arquitectura
paisagista, que anteriormente se expôs. Nessa curta síntese ele explica
como a etimologia, com origem em pagus, o campo, abre caminho para a
valorização sequencial da dupla significação, primária, de campo ou terra
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cultivada, e mais geral, de país ou região. Aqui é feita igualmente a relação
entre a biosfera e os factores físicos do ambiente, estruturando ainda:

a paisagem em função do grau de intervenção do homem na
paisagem: a paisagem primitiva, sem intervenção humana; a paisagem
natural, onde se restabeleceu um equilíbrio estável de todos os factores
ecológicos após a intervenção humana; e a paisagem artificial,
com que é conotada a ideia de desequilíbrio permanente entre a
intervenção humana e o suporte físico.

Note-se a importância da carga negativa associada à ideia de desequilíbrio,
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que se retém para o caso das paisagens artificiais.

Esta entrada é ainda rematada com a descrição vulgar, que é afirmada
como tal, sendo paisagem, aí:

uma fracção de território que se abrange com um só olhar, portanto o
equivalente a panorama.

Nenhum dos dois exemplos citados poderá ser considerado documento
neutro, mercê da identidade dos autores das intervenções: pessoas
acreditadas no domínio da história da arte e também um excelente e
informado técnico disciplinar, habilitado na interpretação da geografia, da
agronomia e da arquitectura paisagista, na enciclopédia. Sendo a primeira
obra um dicionário especializado – apesar de ser uma versão breve – de
termos de arte e arquitectura, não podemos deixar de registar a ocorrência
com algum desapontamento.

De sentido oposto, deixa-se o testemunho positivo da obra de fundo
Geografia de Portugal
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, dirigida por Carlos Alberto Medeiros, que procura

deixar notícia actualizada do momento de debate internacional presente,
ao nível da geografia, que acaba por sair muito evidente e reforçado nas
diferentes posturas dos inúmeros colaboradores, nem sempre em perfeita
sintonia.

Fazendo um balanço, temos na origem próxima o pagus latino, que significa
o campo ou território cultivado, de onde terá surgido a palavra pays, que
depois derivou em paysan e paysage. A duplicidade encontrada nos termos
é extensiva a todas as línguas europeias importantes à data. Curiosamente,
na língua inglesa medieval, a palavra é Landscipe, correspondendo à
delimitação de um couto ou território privado específico. Se relacionarmos
esta ideia com a raiz do latim pagensis – território natural delimitado – já
anteriormente justificada, podemos facilmente extrair a caracterização base
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, ou princípios do século XVII, tal como

a designação portuguesa, que terá sido igualmente importada em meados

pintura de paisagens flamenga que se encorajou a utilização da designação
paisagem, para referir as representações de cenas campestres. Mais tarde,
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deste século, sendo adaptada do francês paysage. Terá sido por influência da
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século XVI, segundo Ilídio do Amaral

A

de jardim, como adiante veremos. Landscape surge apenas nos finais do

já em sede do renascimento e da tratadística da pintura de paisagem, os
panoramas são igualmente designados, mesmo quando a técnica inclui
já o enquadramento pelo efeito de uma janela e pelo uso da perspectiva
frontal, com ponto de fuga, como corrobora de novo Ilídio do Amaral
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,

que associa o uso do artigo antes da palavra – a paisagem – à intenção
de designar a representação de uma parte apreensível num único olhar,

experimentado por um observador que nela se encontra imerso – neste caso
a dimensão percepcional assume todo o protagonismo, que ele pretende
por em evidência.

A sequência lógica deste percurso pelo uso do termo paisagem poderia
conduzir-nos, seguidamente, a um detalhe e um conhecimento particular,
relativo às diferentes escolas de pintura, em variadas regiões e períodos
históricos, entre o século XVIII e o século XX. Contudo, importa sobretudo
perceber que, até à emergência de dicionários especializados e temáticos,
entre o uso da palavra para designar um tipo de ambiente determinado e a
sua representação, a dualidade estabelecida não se altera substancialmente.
O que se vai acrescer, com maior evidência, é o uso do termo para designar
um tipo de pintura específica, que diferentes cânones irão ditar, em
conformidade com a sua origem respectiva.

Na realidade, o que vai mudar radicalmente ao longo dos cinco séculos que
sucedem à emergência e vulgarização do termo será a concepção filosófica
do mundo, e a filosofia vai estabelecer esse registo de modo preciso e rico.

Em matéria linguística, o conteúdo semântico evolui enquanto os valores do
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enquanto a palavra solta designará o todo visível da superfície terrestre,

significante e significado estabilizam, quase até ao presente, que apenas o
aceso debate em curso sobre a paisagem tem vindo a enriquecer, desde o
início da passada década de oitenta.

Deve lembrar-se que, aos documentos comuns, não especializados, acrescem
outros tantos que, em específica circunscrição disciplinar, procuram dar hoje
conta dos desenvolvimentos em curso. Isso acontece indiferenciadamente na
geografia, no planeamento e urbanismo, ou no ordenamento do território, nas
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arquitecturas, de entre as quais a paisagista detém um papel especial, mas
também na arte, particularmente, nas suas expressões mais contemporâneas
e recentes. Depois, também a história da arte, e particularmente a dos
jardins, procura estabelecer os seus limites. Curiosamente, é na história do
pensamento e próximo da filosofia, que iremos encontrar as explorações
mais profundas da origem da designação. Também radicam aí as principais
razões de uma tão estrita e ambígua utilização do termo, e do conceito que
lhe está associado.

O recurso a alguns dos documentos mais recentes, produzidos no seio
do debate temático em curso, aclaram substancialmente o uso que os
76

especialistas fazem hoje do termo, alargando o conceito e enriquecendo
a dualidade tradicional, quer pela avaliação da interpretação simbólica e
iconográfica, quer pela exploração das múltiplas componentes perceptivas,
quer ainda, pela intensiva utilização da palavra no âmbito do projecto de
transformação territorial.

Na verdade, nada poderia resultar mais decepcionante, como veremos, do
que a comparação entre a informação disponibilizada neste novo contexto,
daquela que anteriormente tivemos oportunidade de filtrar. Fica, desde logo,
bem clara a complexidade e riqueza do conceito e a distância imensa que,
hoje, separa o utilizador comum de qualquer investigador ou estudioso da
paisagem, seja qual for a sua formação ou área científica de estudo.

Para demonstrar o teor das anteriores afirmações vamos socorrer-nos,
ainda nesta parte do trabalho, de apenas três documentos disciplinares de
referência recentes. Dois dicionários e um léxico de arquitectura dos jardins e
da paisagem. Ficarão fora da triagem muitas outras definições de paisagem,
produzidas no seio de colóquios ou publicações de autor e antologias, bem
como as decorrentes do uso que os arquitectos têm vindo a dar-lhe, nas suas
obras escritas ou em documentos complementares do trabalho de projecto.

Vamos iniciar com uma obra relacionada com um campo particular do
projecto. A escolha decorre da sua importância e da inquestionável qualidade

dos seus directores, Pierre Merlin e Françoise Choay. O Diccionnaire de
L’Urbanisme et de L’Aménagement

32

, regista múltiplas entradas, das quais

paysage é o ponto de partida natural, que conduz a outros desenvolvimentos,
onde predomina a leitura geográfica, como é de esperar numa obra
coordenada por um geógrafo. Vamos contudo iniciar pela conclusão da
entrada acessória conditions naturelles, que em síntese traduzida de um
trecho de Gaston Beaudet, explica que se assume cada vez mais, hoje, a
condição de uma geografia verdadeiramente global, onde a oposição entre
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Depois, são já Pierre Merlin e Jean-Pierre Muret que, subscrevendo paysage 34,

muitos campos e sensibilidades, que se desdobram ainda em cerca de
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avançam com uma exposição detalhada e rica que toca, como veremos,
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se opunham nas geografias deterministas, se começa a esbater

A

as condições naturais e as condições da humanização, que tradicionalmente

uma dúzia de entradas secundárias, para as quais a entrada principal vai
remeter. O tipo de obra é claro e a objectividade operativa do documento
é surpreendente, cobrindo com eficácia os diferentes interesses possíveis
de qualquer agente do projecto. Iniciam com a definição base e literal:
paisagem é extensão de campo (pays) que se oferece a um observador;
afirmam imediatamente a seguir que a palavra é também utilizada por

objecto de uma geografia global – que pressupõe a existência de um meio
de outro tipo, não sintético e supostamente natural, em nota nossa.

Num segundo momento abordam a pintura de paisagem, que está na origem,
segundo eles, do movimento inglês da paisagem (landscape), que se interessa
e ocupa de vastas extensões espaciais, em torno das construções históricas
notáveis. Dizem que o objectivo de transformar em paisagem (mise en valeur
paysagère) é construir uma sucessão de imagens que permitam perceber o
território segundo uma unidade de medida e guia de reflexão. A ideia de
paisagem reenvia portanto para a representação do homem no espaço que
o envolve: uma representação objectiva (como na análise dos paisagistas
ingleses dos séculos XVIII e XIX); mas também subjectiva, influenciada pelo
imaginário colectivo.

Pode-se também constatar uma relação entre paisagem – e a sua
representação – e uma ideia de natureza. Na origem o homem e a natureza
estão ligados. A história da filosofia abre depois duas tendências opostas: o
homem bom, que ao abandonar o seu estado natural se desvia – mito do
bom selvagem – e o homem que se humaniza, pela libertação da natureza –
humanização Hegeliana. Também afirmam, seguindo Toynbee, que há culto

77

algumas escolas geográficas para designar o meio natural sintético que é

da natureza quando esta domina o homem. Já com Bachelard a imagem
ganha um papel activo que lhe confere um sentido na vida inconsciente,
manifestando interesses profundos e vivendo de uma necessidade positiva
imaginária.

Os traços objectivos da paisagem são importantes para explorar o sentimento
da natureza. Se ele é tão durável para tantas pessoas será porque, na sua
forma original, ele está na origem de todos os sentimentos: será o sentimento
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filial. Podemos reconhecer aqui a importância da psicogeografia.

Depois a definição avança e afirma que as representações jogaram um
importante papel na história dos jardins, e depois, dos espaços verdes. Podem
relacionar-se com estas representações todos os jardins, por temas e tipos,
culturas, origens geográficas e históricas, que colectivamente reconhecemos.
Eles afirmam depois que uma lógica funcional prevaleceu nas paisagens,
jardins e espaços verdes, até à década de 70 de século passado. Toda a
concepção, até então, se submeteu ao princípio do zonamento verde:
espaços verdes, planos de água, campos de jogos, etc.
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A tendência actual (à data do texto, 1988), com o declínio da influência
funcionalista, remete para os jardineiros|paisagistas, para os jardins de
interior, as pérgolas e plantas trepadeiras: criando sombra e mistério, a
complexidade e a intimidade, que são palavras-chave desta nova identidade
e aproximação ao jardim de cidade, com alamedas, esplanadas, searas,
onde os cheiros substituem as zonas e extensões verdes. Tudo resulta numa
redescoberta das plantas e numa maior riqueza da sua utilização.

Podemos perceber como no final dos anos oitenta se começava a olhar
a paisagem como um projecto renovador, que emergia dos velhos jardins
clássicos que o tempo desacreditava, mas que estava ainda longe de
perceber o alcance possível da desenvolvimento que se avizinhava, apesar
de não ser indiferente a estes autores, geógrafos, a intensa campanha de
investigação e projecto em que teóricos e arquitectos paisagistas franceses
então se lançavam.

Seguidamente, vamos olhar rapidamente o que se passa num outro dicionário 35
que os autores, maioritariamente catalães, apelidam de metapolis de
arquitectura avançada, e que é editado – em primeira versão espanhola
– na qualidade de documento-manifesto de acção, a pretexto de um
encontro intitulado MET 2.0: Tráiler de ideas para una Arquitectura Avanzada,
realizado em Junho de 2000. Trata-se de uma reunião de cinquenta ateliers
de arquitectura espanhóis, juntos em Barcelona para formularem uma

aproximação conjunta a temas estratégicos para o futuro do habitat, da
cidade e do ambiente.

A equipa coordenada por Manuel Gausa é extensa, se aos seis autores oficiais
se associarem as inúmeras colaborações pontuais e, sobretudo, os autores
das centenas de projectos utilizados para ilustrar conceitos que se pretendem
por em evidência ou clarificar enquanto solução construída. Pretende-se
interpretar como se desenham as novas expressões e modos de actuação
no campo da arquitectura e são incontáveis as entradas que interessam

A

directamente ao tema que estamos a tratar nesta dissertação. Regra geral,

DESIGNAÇÃO

podemos afirmar que sempre, invariavelmente, se apontam reflexões ou
perspectivas bastante pertinentes e inovadoras para observar os problemas.

relação com a arquitectura, ou com todas as arquitecturas, que também
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No mínimo, podemos afirmar que a interpretação do tema paisagem na

aqui se fundem, se enriquece extraordinariamente com a contribuição deste
documento. Convém explicar que ele não se assume como uma obra ou
dicionário convencional, pelo que apresenta muito pertinentes instruções de
uso! Os autores afirmam, igualmente na apresentação, que a obra é um triplo
dicionário: tem entradas alfabéticas directas; inclui um dicionário ideológico;
e também inclui um dicionário sintético, de aforismos. Por fim, será quádruplo

constitui como um dicionário ilustrado, que também pretende ser.

Se por razões de simplificação se iniciar a abordagem a esta obra pelo
dicionário ideológico

36

, por exemplo, um dos grupos de ideias presentes

intitula-se Bancales, que poderemos traduzir por terrenos férteis – prontos
para o cultivo ou, em laboração. Só este grupo integra, entre muitas
outras, as ideias/entradas seguintes: artificial, geografia, natureza, relevos,
solo, superfície, textura; mas também, naturartificial, paisagens operativas,
topografias operativas, lands in lands (em inglês no original castelhano); e
ainda, montes, cortes, enclaves, trincheiras e crateras, além de cuencas,
que podemos traduzir por covas e conchas. Outros grupos ideológicos são, a
título de exemplo, Paisagens Operativas ou Land-Arch, e ainda, Camuflagens
e Impermanências ou Insufláveis. É comum a utilização de expressões
invulgares e de outras, directamente transpostas de outras áreas disciplinares,
ou ainda, apropriando expressões vulgares e lugares-comuns que agora vão
ser apropriados dando-lhes um sentido novo e técnico, aplicável ao projecto
dos novos habitats.

A disponibilidade e material de reflexão são infindáveis. Porventura, ainda
mais importante, é o posicionamento que está directamente vocacionado
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se se tiver em conta a profusa informação documental iconográfica, que se

para a estimulação de práticas inovadoras e criativas, que se dirigem a
potenciais autores, quer sejam arquitectos, quer sejam outros técnicos e
agentes da transformação e urbanização do território, independentemente
da condição disciplinar, que se esbate no processo. Em momento algum se
deixa de reclamar um importante e activo papel para a arquitectura, a quem
no limite se destina o projecto, e que está igualmente na sua origem. Isso é
bem evidente pela intensiva experiência do projecto e da representação

ou modelos, mas onde sem qualquer dúvida toda a instrumentação técnica
disponível é absorvida e intensivamente utilizada, estimulando a concepção,
a comunicação, a representação e até evidenciando as potencialidades
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desenhada ou comunicada pelo uso de metodologias analógicas, digitais

dos sistemas na construção e execução futura das obras. Estas possibilidades
e casos são incorporados e pensados nos momentos de concepção dos
projectos, e em paralelo com o seu desenvolvimento.

Pretende afirmar-se que esta obra representa uma pequena revolução
para o contexto deste estudo, num período de apenas década e meia, se
comparada com a anteriormente referida. Já a próxima corresponderá a
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uma aproximação mais directa ao tema, através de uma das suas disciplinas
estruturais – a arquitectura paisagista. Não constitui objectivo tratar agora
detalhadamente qualquer das entradas ou definições destes dicionários e do
léxico, que a seu tempo se irão explorar nos capítulos seguintes, em contexto
apropriado. Interessa sim revelar de que modos estão a transformar-se, e
a que ritmos, os quadros de conhecimento teórico e científico em matéria
de paisagem, depois de um lento e muito ambíguo processo histórico de
construção do conceito.

Vamos, por fim, concluir com o mais recente documento, editado em 2006,
em Basileia, pela editora Birkhauser
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. Sendo um léxico, como o autor Meto J.

Vroom explica logo na introdução, trata de identificar o vocabulário próprio
a uma específica área de conhecimento ou esfera de actividade, seguindo
a definição do Oxford English Dictionary, ou ainda o vocabulário de uma
língua, de um autor particular ou de um tema, segundo o Webster. No seu
caso particular, o autor afirma pretender apenas cumprir parcialmente o
vocabulário da arquitectura paisagista, e ainda o da sua própria experiência
enquanto autor, onde não deixa de incluir os resultados das suas pesquisas e
estudos ao longo de largas dezenas de anos. Inclui definições, extraídas de
dicionários e enciclopédias, reflectindo a reclamação de um depoimento
exacto e um significado comummente aceite – Encyclopaedia Britannica
2000 – e também ensaios – conforme definidos no Webster – que são breves
descrições literárias não ficcionais que expõem um ponto de vista pessoal

sobre um área temática, documentando-a. A origem do texto é holandesa
e por isso esteve sujeita a acertos na tradução para o inglês, socorrendo-se
com frequência de exemplos holandeses. A base assenta sempre numa
descrição breve de cada item, mas é recomendada a leitura das referências
cruzadas que lhe são anexadas.

Interessa-nos, por uma questão de coerência, apenas a designação
Paisagem. Deparamos de imediato com a primeira dificuldade, que se traduz
numa pequena perplexidade: há três ensaios incluídos na definição inicial

A

de entrada e são catorze as referências cruzadas. É ainda recomendada

DESIGNAÇÃO

a leitura da introdução do livro, que se constitui em mais um ensaio sobre a
arquitectura paisagista.
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Se se esperaria uma relativa complexidade, mesmo numa obra de síntese como
esta pretende ser, não deixa de ser surpreendente que, aparentemente, seja
apenas possível compreender a ideia de paisagem a partir de tão elevado
número de entradas principais. Se desdobramos as referências cruzadas, de
todas as segundas entradas sugeridas, iremos encontrar nada menos do que
quarenta e três novas designações para serem exploradas, descontando
desde logo as inúmeras repetições. Este número expande-se ainda mais

três entradas directas, em desdobramento, contidas em paisagem, que a
associam respectivamente a: linguagem, planeamento e estilo. Ao todo são
sessenta e três os contextos cobertos, entre diversos ensaios, definições, e
artigos ou citações.

Queremos apenas referir que fica coberta, de modo conciso mas rigoroso, a
história da designação e as principais construções de conhecimento, na área
da história da arte, da evolução das correntes disciplinares da geografia, da
semântica e da simbólica aplicadas à paisagem, e ainda os principais vectores
do pensamento em filosofia e estética da paisagem. São também citados
ou referidos os principais autores e investigadores do tema e posicionadas
as principais controvérsias relacionadas com políticas oficiais, com base na
experiência holandesa, ou em movimentos ambientalistas e pró-natureza.
Finalmente, a bibliografia indicada é recente e pertinente, alternando artigos,
obras de autor e antologias. Subsiste apenas a questão inicial, que se prende
com a dificuldade de clarificar ou simplificar o conceito.

Como Meto J. Vroom, somos tentados a deixar aqui o testemunho de J. B.
Jackson

38

, que remata a primeira parte da entrada principal:

Durante mais de vinte e cinco anos andei a tentar compreender e
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se considerarmos um terceiro nível de avaliação. Depois, há ainda mais

explicar esse aspecto do meio ambiente que apelidamos de paisagem
(...), e ainda assim tenho de admitir que esse conceito me continua a
iludir. Talvez uma razão para isso seja o facto de continuar a insistir em
vê-lo, não como uma cenografia ou entidade ecológica, mas como
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uma entidade poética ou cultural, mudando ao longo da história
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.

2. A Paisagem e a geografia

(Da Geografia à análise antropogeográfica, e a uma psicogeografia do território)

Em 1972, ao procurar interrogar-se sobre a possibilidade de estabelecer uma
fundamentação, capaz de sustentar uma tecnologia formal aplicável à
40

impunha-se de imediato um recuo de mais de

um século, até às origens de uma geografia humana
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geografia que pudesse aproximar a simples leitura do território geofísico, de
um acto de registo e interpretação das acções quotidianas, que pudesse ser
verdadeiramente informadora do uso e da subsequente transformação do
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A sua ambição limitava-se, com grande pragmatismo, à procura de uma
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paisagem, Vittorio Gregotti

mesmo. Ficava implícita a ideia de que, à arquitectura enquanto disciplina,
ou à construção do seu suporte teórico, não bastava o conhecimento
científico que lhe proporcionava o reconhecimento do suporte natural,
nas suas vertentes mineralógicas e biológicas, se aí não houvesse espaço
para uma presença humana activa. Imediatamente se podia encontrar a

de uma necessidade premente de alargar a intervenção arquitectónica até
uma dimensão mais ampla, capaz de incluir conjuntos ambientais em todas
as escalas dimensionais.

Já então, no âmago das disciplinas arquitectónicas, Gregotti reconhece e
identifica com naturalidade as actividades do planning e do design, para
de uma forma mais insegura, ou menos inclusiva, identificar a disciplina do
Landscape
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, assumindo a necessidade de dar um novo sentido a todo o

conjunto, e às suas inter-relações. Para procurar esta mudança ele impõese estudar diversas contribuições exteriores à disciplina arquitectónica.
Vai pôr em evidência, desse modo, três origens possíveis que, finalmente,
coloca na raiz de uma interpretação semiológica da paisagem urbana
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O conjunto contempla, naturalmente: a geografia, à qual atribui a função
histórica de descrever o ambiente físico; a estética da paisagem, valorizando
particularmente a crítica da paisagem, que então recebia contribuições
notáveis; e ainda, a análise da forma urbana, que embora se possa hoje
incluir com clareza nos estudos da geografia urbana, de onde então apenas
emergia, ele resolve imediatamente estabelecer como um campo de
investigação privilegiado dentro da arquitectura. Esta última opção revela-se
profícua, na medida exacta em que, como mais tarde se perceberá, será
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sua justificação, onde explicitava que a fundamentação desejada decorria

este um dos campos de investigação mais enriquecedores da compreensão
urbana, durante o terceiro quartel do século XX, participando da investigação
urbanística como parceiro privilegiado e promovendo uma reaproximação da
geografia à paisagem, que abordaremos mais tarde. Na verdade, a análise da
forma urbana acabaria por se transformar num dos mais importantes campos
de investigação transdisciplinar que, ao longo das décadas seguintes, viria
a informar decisivamente a refundação teórica da própria arquitectura, na
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procura da matriz que interessava a Gregotti, quando definia o objectivo de
alargar a intervenção da arquitectura a conjuntos ambientais e em todas as
escalas dimensionais.

Qualquer das fontes eleitas por Gregotti nos continua a merecer hoje a
aprovação e o reconhecimento da pertinência da escolha. Porventura,
surpreende-nos a ausência, à data, de qualquer referência à arte
– nomeadamente à Land-Art, que compunha já um quadro revelador,
particularmente nos E.U.A. – sobre a qual se virá a construir outro dos domínios
de conhecimento relevantes nesta matéria. Finalmente, importa referir que
a arquitectura paisagista, enquanto disciplina autónoma, não detinha no sul
da Europa um estatuto capaz de influenciar as suas opções, pois dava os
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primeiros passos, como adiante veremos. Apenas um conhecimento profundo
do contexto cultural germânico, das décadas de vinte e trinta, poderia permitir
alterar essa condição – que, talvez abusivamente, nos permitimos pensar ser
razoavelmente desconhecido para o autor – e o seu desconhecimento seria
então facilmente compreensível, ainda em tempo de rescaldo da segunda
guerra mundial.

Como instrumento basilar surge portanto a geografia, enquanto disciplina
produtora de conhecimento incontornável, qualitativa e quantitativamente
relevante. Contudo, sendo muito segmentada disciplinarmente, impõe-se
uma clarificação que estabeleça as reais possibilidades de uma compreensão
que, embora limitada, não determine qualquer espartilho disciplinar à
arquitectura, por força das suas especificidades ou mesmo de uma eventual
coincidência de interesses e conteúdos específicos, de natureza científica.
A arquitectura, no seu propósito de entender, ou estabelecer, um quadro
de relações mais abrangente entre os diversos domínios do projecto
arquitectónico, já anteriormente definidos, não pode nem deve ficar
constrangida pela presença e importância que a geografia historicamente
detém, neste quadro de referência.

Sem pretender realizar uma síntese do percurso fundador da geografia,
valerá a pena esboçar rapidamente como se faz a passagem das doutrinas

primordiais, assentes nos escritos de Alexander von Humboldt
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, até às teorias

deterministas e às relações entre a história e a geografia, que porventura se
aproximam mais dos temas que interessam a esta investigação
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. Finalmente,

o entendimento da doutrina do Landschaft, como é frequentemente
referida dentro da geografia, poderá permitir-lhe também assumir um papel
específico, e a dimensão de uma verdadeira contribuição fundadora.

A nota basilar desta penetração num campo disciplinar outro, exterior ao

partir do próprio âmago da disciplina visada. Assim, cabe-nos desenhar
aqui o modo como a geografia, enquanto disciplina, se foi mantendo

territorial, e parece ter estabelecido, durante a construção do seu corpus
doutrinal, uma especial apetência para a compreensão e análise da forma
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alheia, durante muito tempo, aos propósitos e razões da transformação
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da arquitectura, deve naturalmente suportar-se de uma leitura crítica a

territorial presente – entenda-se, à data da análise – assumindo um carácter
fundamentalmente descritivo. Esta postura, ao rejeitar a compreensão da
dimensão transformadora dos territórios, aparentemente subvalorizando os
aspectos formais directamente relacionados com o seu significado e carácter,
abriu espaço para que outras disciplinas procedessem a essa interpretação.
Daí resultou o facto desse tipo de análise acabar por ser desenvolvida noutros

documental para que todas essas reflexões complementares fossem sendo
produzidas assentava, naturalmente, nos estudos parcelares e deterministas
da geografia urbana e, por vezes, nos da geografia social.

Sempre que, no âmbito de uma estética geográfica, foram feitas incursões
específicas para produzir uma leitura actuante e dinâmica, próxima de uma
interpretação estética do objecto geográfico da análise, elas acabaram
desvalorizadas face à dominância central do debate, como aconteceu com
o trabalho Geografia Artística, publicado por Banse, em 1922, republicado
em 1966 e igualmente referido, em nota de rodapé, por Gregotti
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. Este e

outros ensaios viriam contudo a ser avidamente utilizados, no âmbito da teoria
da arquitectura, como facilmente se demonstra a partir de um sem número
de explorações, em artigos e publicações que invadiram e pressionaram o
debate sobre a cidade, que alimentou uma boa parte da reformulação do
campo disciplinar da arquitectura, aplicada ao urbanismo e ao projecto
urbano. Esse debate centrou-se bem cedo em Itália, onde se desencadeou
um processo de revisão da condição do exercício disciplinar que incluiu um
apuramento dos campos de actuação disciplinar, em paralelo com a própria
revisão crítica do movimento moderno, que então se hegemonizava. Este
processo iria prolongar-se por mais de três décadas.
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domínios, a que a arquitectura e a urbanística não ficaram alheias. A base

A este propósito, já numa anterior publicação referimos o papel relevante
de Giuseppe Samonà

47

, a propósito da capacidade, que instala em Veneza,

de estudar a história da cidade com olhos de arquitecto, disposto a fazer
convergir todas as contribuições divergentes no estabelecimento de uma
síntese unitária, entre arquitectura e urbanismo. A partir de um amplo
cruzamento de temas, como a cidade, o território, o tipo ou a figuração,
vai permitir uma progressiva recuperação dos elementos essenciais da

escala, configurando a noção de presença construída. Como explica Juan
de Las Rivas, a partir de quem recolhemos o testemunho que se segue, a
arquitectura começa a deixar de ser um facto outro, separado do seu suporte
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arquitectura e do espaço urbano. Mais tarde, procurará recuperar a grande

– como a racionalidade do moderno tinha permitido estabelecer:

O interesse da noção de presença radica naquela que pode ser a
conexão entre a estrutura morfológica e a identificação da essência
histórica, e define as constantes estruturais com o significado de
valores inalteráveis. No conceito de presença construída descobre-se
um paralelismo com o de preexistências ambientais

48

.
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Impõe-se anotar que a designação valores inalteráveis, de Samonà, virá a
ser utilizada mais tarde por muitos outros autores, sob a expressão alternativa
de invariantes ou permanências

49

. Dos trabalhos de Samonà destacamos um

ensaio de 1971 50 onde ele se interroga sobre a permanência das relações que
sempre terão existido entre a arquitectura e a cidade, e também entre o ser
humano e a arquitectura urbana. É interessante perceber o papel da revista
inglesa Architectural Design, que republica o artigo em 1985, e que ao longo
de toda a década de oitenta, recorrendo ao convite de editores especiais,
vai cruzar intensamente a experiência da revisão pós-moderna americana
com a revisão crítica que, há um longo período, decorria em Itália – da qual
Reyner Baham dera já nota, na Architectural Review, em 1957, ao alertar
para a retirada italiana da frente do Movimento Moderno

Centrado

nos

arquitectos

de

referência

da
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construção

da

cidade

decimonónica, Samonà propõe uma releitura da história urbana que, tal
como a obra daqueles arquitectos:

tem a ver com a Ideia da Grande Cidade, – como obra clássica e
monumental – que é própria do século XIX, que ele trabalha como eles
tinham feito, com o jogo romântico-ecléctico da metáfora, a analogia
e o símbolo, as imagens e as palavras de grande força evocadora
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.

Na verdade, a sua investigação encontra na Revista Casabella Continuità,

então editada por Ernesto N. Rogers, um forte elemento de apoio – esta
revista era sucessora de outra Casa Bella, inicialmente dirigida por G. Pagano,
onde se tinha vindo a valorizar a dimensão regional e a importância da
sabedoria construtiva tradicional, até à primeira interrupção da sua edição,
sensivelmente durante o período da II Grande Guerra. As ideias que o
arquitecto E. Rogers vai desenvolver
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, em torno da importância da tradição

arquitectónica, explorando uma ideia de tradição mais densa do que a de
história, cruza com ela a herança da experiência herdada e a complexidade

Rogers associa ainda a arquitectura com a sua envolvente, através da
incorporação de todos os elementos que a configuram, numa tradição do
54

.

Entretanto, também em Roma, a partir de meados de cinquenta, Saverio
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lugar, como lhe vai chamar Juan de las Rivas
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da realidade contemporânea. Com a noção de preexistências ambientais,

Muratori dava um outro fôlego e continuidade aos estudos de análise urbana.
Na prática, eram quatro, com Ludovico Quaroni, em Milão, os mentores activos
desta reintrodução da história, em plena década de cinquenta do século
passado, num sentido que enfatizava a tradição, paralela a um implantar
triunfante do Movimento Moderno, incorporando-lhe uma profundidade e
uma complexidade só verdadeiramente perceptíveis na produção teórica

Argan, Emilio Battisti, Luciano Semerani, Manfredo Tafuri, Carlo Aymonino
e Vitorio Gregotti, entre tantos outros, acabará por ditar, até ao final da
década de sessenta, novos caminhos para a arquitectura contemporânea,
que realinham arquitectura e urbanismo, em sintonia com a revalidação do
lugar contextual, que mais tarde se irá fundir na paisagem.

Podemos hoje referir como iniciáticos os textos, amplamente divulgados,
de Emilio Battisti
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ou de Giulio Carlo Argan

fundacionais de Aldo Rossi e Aymonino

57
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, a que se seguiram as obras

ou, um pouco mais tarde, El

Significado de las Ciudades, do mesmo Carlo Aymonino, sendo esta a
primeira obra

58

que incorpora, convictamente, um conhecimento semântico

directamente extraído da investigação semiológica, que irá constituir o cerne
da investigação ao longo de toda a década de oitenta. No seu conjunto,
tratavam de estabelecer, muito rapidamente, as doutrinas associadas à
valorização da morfologia urbana e à imposição, quase determinística, de uma
análise tipo-morfológica da cidade como base para qualquer intervenção,
acabando por se tornar tremendamente relevantes ainda antes do final
da década de setenta. Elas representam o contraponto e contribuição das
escolas de arquitectura do sul da Europa a outras tendências, não menos
importantes, que a partir dos Estados Unidos, ou do norte da Europa, então
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que se lhes seguiu. A geração de discípulos, que incluiu Aldo Rossi, Giulio Carlo

se iriam fazer sentir, sobretudo a partir do início da década de oitenta

59

,

pressionando outras leituras da história e também uma especialização, que
contribuiu para a alegada cientifização, das disciplinas ditas urbanísticas.
Estas últimas eram particularmente informadas pelos modelos quantitativos
de análise matemática, que a própria geografia
e que as engenharias sistémicas

61
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veiculava intensamente,

tendiam a hegemonizar sobre toda e

qualquer ciência. Também neste quadro é esclarecedora a ambiguidade

– vacila entre estes dois tipos de opção, hesitando entre o exaltar do
moderno e o assumir da necessidade da sua revisão. Esta exposição ficou
ainda agravada pela sua opção de assumir como preferência a poética
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com que Leonardo Benévolo – um dos autores mais produtivos deste período

maquinista e funcionalista, que o afastou da possibilidade imediata de
compatibilizar outras leituras, como a organicista, protagonizada por Zevi
e Banham. Benévolo só assimilará parte desta revisão pluralista mais tarde,
através da valorização de uma ética da profissão, em prol de uma prática
profissional mais interdisciplinar, promovendo a incorporação das valências
das especialidades no jogo das equipas de projecto.

No seu conjunto, os textos e autores referidos constituem-se hoje como
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os exemplos mais óbvios e emblemáticos de todo este processo, de
reequacionamento do campo de intervenção da arquitectura em áreas
do território e da paisagem. Em função das múltiplas contribuições que,
indirectamente, partiam de áreas estanques da geografia, ou da aplicação
do pensamento fenomenológico à investigação hermenêutica da história da
arquitectura, fez-se recair toda esta reflexão sobre a reformulação da teoria
disciplinar, recentrando aí o seu objecto e, em paralelo, na descoberta da
importância do lugar. A paisagem, urbana e territorial, reconquista um papel
determinante. É também por esta via que ela vai retomar um lugar antigo,
com raízes clássicas e renascentistas, que experimentara desenvolvimentos
profícuos nas produções decimonónicas, já anteriormente referidas
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A geografia não foi indiferente a todo o processo anteriormente descrito, que
apesar de lhe ser exterior, não lhe era totalmente alheio. A evolução do seu
processo próprio de consolidação pode ser caracterizada, sumariamente,
pela interiorização da inevitabilidade de responder às múltiplas solicitações
sub-disciplinares, e particularmente, às pressões de um crescente interesse
pela investigação da cidade, ou do urbano, dando corpo a uma geografia
urbana mais dinâmica. Contudo, os processos foram lentos e a discussão de
todo o processo emerge agora, lentamente, face à incerteza que os factos
urbanos conhecem em escalas diversas de análise territorial. A geografia
não deixou de estar centrada primordialmente na descrição dos fenómenos

e dos processos que originam as formas da paisagem. A uma geografia física,
a que se juntou uma activa geografia humana, acrescem hoje inúmeras
geografias deterministas e especializadas, enquanto o cerne se pode colocar
na capacidade que esta área disciplinar vai tendo de integrar, e tornar
pertinentes, todas as contribuições que não cessam de se desdobrar.

Vale a pena rever como os geógrafos portugueses hoje sintetizam todo o
processo de evolução disciplinar. Em 2001, o Centro de Estudos Geográficos,

tiveram o seu ponto alto na publicação de um número especial da Revista
Finisterra
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, e na realização do Colóquio Paisagem, realizado no dia 22 de

Logo a introduzir a tradução que Carlos Alberto Medeiros faz do texto de
Orlando Ribeiro, que integra a revista, ele afirma o seguinte:
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Março de 2002, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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da Universidade de Lisboa, desencadeou um conjunto de acções que

Bem se pode afirmar que a paisagem está na moda; melhor
dizendo, voltou a estar na moda. Reflecte-se sobre o interesse da
sua análise como ponto de partida e fio condutor de investigações
geográficas nos mais variados domínios, chama-se a atenção

E, no entanto, esta renovada curiosidade pela paisagem não
nos pode levar a esquecer que o seu estudo é tão antigo como
a própria geografia. Desde sempre ela esteve ligada à prática
desta ciência; uma das mais penetrantes e, ao mesmo tempo,
mais simples definições de geografia que se ensinavam nos meus
primeiros tempos de estudante universitário era a de “descrição
e interpretação das paisagens da superfície terrestre”. (...)

Tema de estudo eminentemente geográfico, a paisagem deve
ser entendida, segundo penso, como um facto concreto, real.
Independentemente do significado que lhe é atribuído, ela está
lá: um amontoado de casas nalguma periferia de residências
pobres de uma grande cidade, uma ampla extensão desértica,
uma justaposição de campos parcelados e intensivamente
aproveitados. É claro que nem todos verão estas paisagens da
mesma forma (...) Do mesmo modo, os geógrafos, ao passo que
se acentua a sua especialização, vão tomando como objecto
de estudo parcelas mais ou menos circunscritas do conjunto
complexo de fenómenos sobre que se debruçam – o que não
põe em causa a autenticidade desse conjunto
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para o seu valor estético, a sua dinâmica e fragilidade, (...)

Por sua vez, o texto de Orlando Ribeiro procura exactamente precisar os
conceitos que titulam o seu ensaio – paisagens, regiões e organização do
espaço – que, segundo as suas próprias palavras, nem sempre são utilizados
com clareza quando retirados pelos geógrafos do vocabulário comum, sendo
frequentemente apropriados e acrescidos do qualificativo geográfico, que
ele considera supérfluo, ao contrário da indispensabilidade de precisar o seu
sentido.
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Ele explica que paisagens são espaços acessíveis à observação, que
contemplam:

além dos factos visíveis a marca de muitos outros factos, de diferentes
categorias, que influenciam e explicam os primeiros (...)

65

Suportando-nos no seu ensaio, permitimo-nos, por sua vez, elaborar uma
pequena síntese: devemos anotar primeiro que a geografia registara, desde a
sua origem, a importância de elementos que resultam das interferências mais
complexas sobre o suporte físico natural, do clima, das acções produtivas sobre
o solo ou, simplesmente, da fixação da residência, em toda a sua diversidade.
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Se para Humboldt o coberto vegetal, tão especificamente característico
de cada lugar, tão bem o permitia localizar sobre a superfície da Terra, já
para Vidal de La Blache ele era, além disso, o elemento diferenciador mais
importante da evocação da memória de uma paisagem.

Passava a associar-se, na observação da paisagem, a continuidade entre
uma geografia física, que aspira à descrição das circunstâncias espaciais,
com a capacidade de evocar essas mesmas paisagens. Já com J. Brunhes, em
1911, a emergência de uma geografia humana, permite passar à apreciação
directa da acção humana sobre o solo, assumindo a eventual dominância
alternada de factores naturais ou humanos.

Foi da utilização da palavra paisagem para descrever territórios marcados
por uma intensa conexão entre factos físicos e humanos que decorreu a
noção de região geográfica, que Max Sorre definiu como:

extensão de um tipo determinado de paisagem
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,

que era entendida na sua máxima expressividade possível, sendo aplicável
indiferenciadamente a uma extensão agrícola ou, no extremo oposto, a uma
pequena cidade, ou ainda, a uma paisagem complexa e fragmentada.

Esta noção de região e a sua associação à ideia de paisagem determinou

que, durante um período importante, se discutisse a região como se de
uma doutrina geográfica se tratasse, então sob a designação genérica de
Landschaft. A região geográfica firma durante este período, que medeia
entre as duas Grandes Guerras Mundiais – que vai acolher dois Congressos
Internacionais de Geografia, em 1934, em Varsóvia, e em 1938, em
Amesterdão – uma presença determinante na evolução dos desenvolvimentos
disciplinares, e toda a importância que classicamente se dava aos aspectos
geomorfológicos passa a alinhar com a pertinência da interpretação das

Procurava-se reexaminar a noção de paisagem geográfica, que carecia

questões colocadas prendiam-se com a possibilidade de encontrar uma
definição clara para os elementos humanos da paisagem, que colocavam
problemas

substancialmente

diversos

dos

da

geografia

natural.
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de enquadramento nas divisões geográficas. Aparentemente, as principais

A P AISAGEM

obras humanas.

Na

geografia humana, desde logo, impunha-se perceber quando é que os
valores determinantes do processo de humanização, e do desenvolvimento
civilizacional, justificavam o assumir do seu carácter decisivo na interpretação
e caracterização das paisagens. Também a compreensão detalhada dos
processos e mecanismos de estruturação humana da paisagem passava a ser

o debate futuro sobre a orientação de uma geografia mais aplicada, que se
virá a constituir para o apoio à intervenção dos geógrafos no ordenamento
do território.

Paralelamente emergiam, em plena convergência com as principais
preocupações actuais, questões disciplinares profundas relativas ao quadro
de vida e ao equilíbrio ambiental e ecológico, que pudessem ser referenciais
na construção de princípios e bases para a conservação da beleza das
paisagens. Estava presente, à data, uma importante consciência da conexão
entre as

características individuais dos diversos espaços terrestres,

que se elevavam

à noção de factos gerais ligados ao organismo terrestre

67

.

Estas considerações não são independentes de uma ideia de permanente
articulação entre o local e o global, que herdamos de C. Ritter, e que hoje
domina uma fatia significativa de toda a investigação geográfica fundamental.
A este propósito, apetece recordar dicotomias, que facilmente se encontram

91

vista como um novo campo, de importância determinante, naquele que será

ao longo da história das ciências, e que permitem evocar um paralelo entre
a harmonia interna do mundo, de Humboldt (1845), e a Contingência das
Leis da Natureza, de E. Boutroux (1874) – em claro contra-ciclo, em pleno
período Comtiano, de um forte positivismo determinista – que, por sua vez,
colocam um paralelo equivalente, entre a noção das harmonias naturais e
da sua concordância com os factos humanos, de Ritter – que domina toda a
evolução da geografia moderna – com as de La Blache ao afirmar que, tudo
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o que respeita ao homem está marcado pela contingência
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Na verdade, ainda no final do século XIX, os progressos relativos á apreensão
das paisagens humanizadas não eram relevantes. Toda a geografia assentava
na observação e o conceito de paisagem era essencialmente visual. Apenas
a progressiva complexidade dos conjuntos analisados obrigará ao recurso a
outras técnicas, originárias de outros domínios da ciência e da cultura. Esta
pressão exógena não deixa de ser relevante se a cruzarmos com a sempre
renovada convicção, dentro da disciplina – repetidamente afirmada pelos
seus investigadores mais importantes – de que embora o homem possa sempre
alterar o jogo das forças físicas da natureza, quase sempre se adapta a elas,
sobretudo em circunstâncias naturais de grande agressividade geográfica.
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Se, por um lado, a capacidade de transformação humana é cada vez mais
avassaladora, um qualquer recuo histórico, ainda que pouco longínquo,
permite perceber que a força da geografia natural quase sempre absorve
todas as ocorrências, mais ou menos carregadas de trabalho humano. Sem se
querer apelar aos exercícios, hoje muito frequentes e diversificados, em que
assenta toda uma futurologia catastrofista – onde a mapeação geográfica
e geofísica procuram insinuar o apagar de toda a nossa presença humana,
face à agressividade com que as sociedades têm vindo a ignorar os sinais
de alerta da natureza – não se poderá contudo ignorar a importância que
nestes estudos assumem, em papéis opostos, as nostalgias românticas do
passado, face à igualmente desmedida convicção nas capacidades dos
progressos científicos futuros. Se é de nostalgia natural que se trata, não
podemos deixar de registar, no confronto, outras posturas que hoje se vão
afirmando com mais clareza dentro da disciplina, e que vão percorrendo um
caminho experimental e de grande abertura. Longe de quaisquer positivismos
atávicos, a geografia desenvolve hoje uma presença regular e fundamental
nas áreas da organização territorial e do planeamento, territorial e urbano.

Como lembra Teresa Barata Salgueiro
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, os conceitos de paisagem e região,

em geografia, tal como lugar, espaço e território, são exemplo de áreas de
investigação privilegiadas pelos geógrafos. No caso dos dois primeiros, eles
ocorrem simultaneamente e estão associados à herança estética naturalista

e romântica, combinando de modo indiferente, o significado de uma parcela
precisa da superfície terrestre, de algum modo unitariamente identificável,
com a sua imagem ou aparência, lida pelo observador, portanto de sentido
percepcional. Esta ambiguidade foi expandida e repetida, em traduções da
palavra alemã landschaft, já explicada, que nunca lhe precisaram o sentido
e que acabariam por fazer emergir dois tipos de estudo diversos: o primeiro,
que se pode descrever como morfológico, associado à leitura caracterizada
das formas, que se constituiu como escola importante sobretudo na passagem

de ser explorado na sequência dos desenvolvimentos dominantes da
tradição anterior – do início do século XX, assente na escola regional – estava

atributos físico-naturais e humanos com o estudo de uma corografia, tendo
como base explicativa os modos de vida.
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centrado no interrelacionar, para um dado território, da expressão dos seus
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para Berkeley, nos E.U.A., com Sauer; o segundo tipo de estudos, que haveria

Não se pode afirmar que, entre estas duas tendências, existam divergências
profundas na identificação do objecto de estudo, em que acabam por se
aproximar, mas sim nos métodos e instrumentos descritivos. Se uma corrente
tende a valorizar a componente regional, num quadro de interacções entre
o homem e o seu território, a morfologia da paisagem assenta sobretudo

avaliação multitemática na sua forma e evolução, procurando compreender
as diversas contribuições, das partes e conjuntos, para a caracterização do
todo.

O desenvolvimento progressivo da disciplina tende a fazer evoluir, como
conquista determinante, a observação objectiva, libertando-a de um
conceito de paisagem puramente visual, que enfermava todas as fases
precedentes, acrescentando-lhe um importante conjunto de dimensões
relevantes mas invisíveis à avaliação morfológica. Assim, a cultura, a política,
a economia, em conjunto com muitos outros vectores, passam a integrar a
análise comparada dos territórios particulares, enquanto aspectos funcionais
da organização territorial. Também se vai contrapor, progressivamente,
a análise de casos geográficos a uma interpretação cada vez mais
abrangente, na procura de uma compreensão global de fenómenos, e da
sua evolução no tempo. Paisagens naturais e paisagens culturais passam a
ser parte de uma análise integrada que permite ultrapassar o estigma de
uma geografia regional que, anteriormente, estava enfermado de uma
propensão fracturante entre geografia física e humana, encontrando-se um
novo objecto disciplinar integrador.
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na decomposição analítica da unidade de observação, permitindo uma

Das leituras que se podem extrair da evolução da teoria disciplinar em
geografia, que evidenciam dois, três, ou quatro tipos de escola dominante 70,
consoante os autores estudados, importa sobretudo reter que a questão
da qualidade estética não estava ausente do conceito de paisagem dos
geógrafos, embora por vezes se fizessem esforços para a reduzir, conferindo
mais pendor determinista a uma ou outra corrente – como fez insistentemente
a

geografia

regional

–

tentando

objectivar

e

diluir

essa

aparente

subjectividade. O esgotamento do paradigma regional acabaria por permitir
P AISAGEM

um reforço do determinismo neo-positivista, no segundo pós-guerra, fazendo
decair temporariamente, ainda mais, os estudos sobre paisagens, face à
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expansão das análises espaciais de tipo cartesiano e ao recurso a métodos
quantitativos

71

.

Uma nova geografia, como será mais tarde apelidada, emergirá no confronto
directo com a ideia de paisagem, que cai em desuso, para ser apenas
progressivamente reabilitada a partir do início do último quartel do século
passado.

A década de sessenta ficou marcada por ser um período de profunda revisão
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crítica nas ciências, de um modo geral, e nas ciências sociais de um modo
particular. A geografia integra o amplo conjunto disciplinar abrangido neste
movimento reformador que acompanha a reformulação dos modelos de

1 2 3

4 5 6

pensamento filosófico, político e sócio-económico.

Depois de um esbater dos esforços clarificadores, que na geografia se tinham
cruzado entre as duas principais tendências já apontadas, que emergiram no
início do século passado – e que alguns autores, como Paul Claval, apelidam
de geografia clássica – decorre um período neutro em que o debate
sobre a paisagem se dilui com a preocupação em tornar a disciplina mais
objectiva, rigorosa, científica e, sobretudo, mais determinista e operacional,
pragmatizando procedimentos e operacionalizando metodologias que
se iam hegemonizando no grupo das outras ciências, que também ela

pretendia integrar. Contudo, as pragmáticas e acríticas respostas, embora
necessárias, que ocorreram no II Pós-Guerra, e a crise existencialista que
depois lhes sucederia, de uma intensa maturação intelectual, levantaram
inúmeras questões que catapultaram a geografia para a procura de uma
refundação.

Esta nova geografia teria sido primeiramente identificada, já em 1968, por
Peter Gould, no artigo The New Geography. Where the movement is., e
72

, já anteriormente

referida, de Paul Claval, que em 1982 se constitui como primeiro balanço
editado entre nós.

é dado aos propósitos e procedimentos, relativos ao seu desvendar e à sua
aplicabilidade. Longe dos destinos corológicos clássicos, a paisagem desenha
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Fica desde logo clara a reemergência da paisagem, onde um novo sentido
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acaba por titular a obra de divulgação A Nova Geografia

novos contornos vocacionais face à disciplina. Ainda mais interessante, será
a construção de um objecto que aspira servir fins plurais, que alargam a
auto-cêntrica vontade de conhecimento e ambição de centralidade teórica
que dominara os seus tempos clássicos.

mais complexos e multidisciplinares, ou simplesmente construir conhecimentos

específicos com interesse relevante para outras disciplinas, que actuam sobre
extensões territoriais, mais ou menos amplas.

Mais importante, a revisão existencialista encontra, como tema central
e dominante, a presença humana, que neste quadro conjuntural não
é surpreendente, mas que translacciona de modo iniludivelmente claro
o seu objecto, do espaço físico para as interacções entre os homens, as
sociedades e os seus territórios de suporte. A renovação disciplinar em curso,
que no início do século incorpora activamente a história como disciplina de
articulação mediadora entre o homem a paisagem, vê agora crescerem
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A nova geografia ambicionava servir ou colaborar activamente em processos

os apoios noutras áreas científicas e disciplinares, nomeadamente, na
sociologia, na economia, na etnologia ou na psicologia. Esta ampla
abertura ampliou exponencialmente a disponibilidade de modelos teóricos
e processos metodológicos, já conhecidos e experimentados. Também
a contribuição estatística se associa aos métodos quantitativos, e se irá
apurar continuamente, de então em diante. Se, inicialmente, esta reforma
é sobretudo impulsionada por um forte neo-positivismo, o estruturalismo e

os materialismos histórico e dialéctico, deram-lhe continuidade. A abertura
do conhecimento científico disciplinar ocorre com o sucumbir, que o corte
epistemológico lhe impõe, à satisfação das necessidades de outras disciplinas,
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o pensamento fenomenológico não lhe ficaram alheios e o marxismo, com

da área das ciências sociais e humanas, para as quais vai assumir um papel
de geradora indispensável de matéria-prima crítica e sensível.

Se, para Vidal de La Blache, no início do século XX e dos primórdios da
geografia humana francesa,

a geografia é a ciência dos lugares, e não dos homens
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,
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já na nova geografia

o homem é colocado no centro da reflexão
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,

como afirma Paul Claval.

Na realidade, entre o narrar da paisagem – ao fazer o seu percurso assente
na reconstituição histórica, procurando compreender a sua evolução – ou a
operacionalização de um qualquer dado prospectivo, a partir do qual seja
possível extrair uma explicação lógica, há toda uma diferença.

A paisagem é na realidade uma criação do homem, que sobre ela tem vindo
a actuar continuadamente. A nova geografia tenta operacionalizar esse
tipo de experiência fundamental, como matéria de compreensão e suporte
permanente a um desenvolvimento dos modos de vida. Só assim a geografia
se poderá definir como uma ciência capaz de explicar a realidade, que
incorpora toda a riqueza das vivências, fazendo-se naturalmente participar
da ambiguidade fundamental de todas as ciências sociais
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.

Claval afirma ainda que

o método básico da pesquisa geográfica é simples resumindo-se ao
estabelecer de um orçamento espaço-tempo, como os sociólogos,
mas acentuando bastante mais o espaço
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A observação directa era o método base estabelecido para o geógrafo
clássico, enquanto homem de campo, tornando-se insubstituível como
instrumento de tomada de consciência da complexidade da organização
dos elementos e objectos dispostos no espaço, que constitui a paisagem de
que ele pretende fazer a narrativa. Por outro lado, as técnicas fotográficas
e cartográficas permitem-lhe uma generalização, de que a paisagem é
apenas a realidade sintetizada em pequenas amostras que pode trabalhar
prioritariamente, para depois fundamentar a abstracção cartográfica. A

entendível como suporte caracterizável e homogéneo, suporta uma posterior
taxonomização, estereotipada, que permite compor um mosaico mais

quando as técnicas de apuramento e os meios disponíveis permitem alargar
significativamente o número e extensão das paisagens que são alvo da
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alargado. Este acaba por escapar naturalmente ao método privilegiado, até
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região ou paisagem que é objecto de observação directa, naturalmente

amostra. Há, por isso, paisagens preponderantes e, regra geral, homogéneas.
A recolha sistemática de dados e a construção de redes de informação
pré-determina dois tipos de resultados: um à escala da paisagem, que é
uma caracterização morfológica e a síntese local ou regional dos factos e
suas articulações causa-efeito, ao nível dos espaços e dos comportamentos;
o segundo, a uma escala mais alargada, onde se cartografam resultados,

comportamentos dos grupos sociais perdem força face à preponderância
dos quantitativos relativos a recursos, capacidades produtivas e resultados
económicos, ou tantos outros, de relação forma-função abstracta e não
específica.

Na nova geografia, que centra no homem toda a recolha e organização dos
resultados, estabelece a partir dele uma rede de indicadores, de movimento,
de interacções, fluxos e dinâmicas territoriais, que se vão evidenciar como
principais dados ou resultados de análise. Anota-se o modo como se emprega
o tempo dos homens no uso dos territórios. Encontram-se novos meios de
representação cartográfica, ou outros, que através de novas simbólicas ou
grafismos se vão adequar a esta leitura dinâmica, reduzindo, ou relegando
para segundo plano, a descrição morfológica, que é apenas tomada como
elemento complementar de caracterização da observação.

A capacidade exponencialmente ampliada de observar|analisar, agora
mais associada à capacidade de organizar em redes de informação amplas
e poderosas, todos os resultados obtidos, cada vez mais abstractos, vai
recolocar nos determinismos de temática particular toda e qualquer evidência
objectiva, reduzindo as possibilidades de generalização, que a complexidade
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se generaliza a informação por processos de taxonomização, e os

do mundo real não deixa continuar a iludir. Cada caso social, cada caso
espacial, é um caso que se pode caracterizar multitematicamente, e registar
em bases de dados imensas, que não constroem facilmente harmonizações 77.
A harmonia total, ambicionada e descrita para o período clássico, cada vez
se torna mais distante.

Se acrescentarmos a introdução, neste período, de uma nova matriz
nos registos da análise, que contempla os elementos de caracterização
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psicológica dos comportamentos individuais ou de grupo, reconstituindo
espacialmente representações e valores atribuídos aos espaços, acabamos
por estabelecer um ainda mais amplo espectro de leitura. À interpretação
técnica dos geógrafos acrescenta-se a leitura crítica pelos próprios agentes
no espaço, que a entrevista directa, como meio de auscultação, introduz
como instrumento de leitura. Depois, mais uma vez, os instrumentos sistémicos
e quantitativos permitem arrumar resultados por famílias, através das
diversas unidades elementares da observação, exactamente como fazem
os outros investigadores das ciências sociais e humanas, como os sociólogos,
os antropólogos, ou os etnólogos, por exemplo, identificando papéis,
individuais ou colectivos, que agora passam a ter representação espacial na
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geografia.

Os resultados desta amálgama, proporcionada pela nova geografia, são
em muitos aspectos interpretados como caprichosos. Aquilo que para a
geografia clássica era fruto de uma enorme riqueza, proporcionada pela
diversidade do real, surge agora como algo perturbador.

A geografia passa a percorrer o caminho da afirmação, enquanto ciência,
apostando no modelo hipotético-dedutivo comum a todas as disciplinas
científicas
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. A explicação lógica passa a sobrepor-se à reconstituição

histórica dos factos espacializados, que dominava na geografia clássica,
suportada no privilégio da indução.

Reforça-se, por esta via, uma tradição que é agora compensada pela
formulação teórica de modelos interpretativos, que privilegia a imaginação
e a criatividade, através da dedução e da verificação das hipóteses – como
nas ciências naturais – aumentando o potencial da disciplina que, até então,
estivera espartilhada pelos métodos da observação directa, descrição e
generalização, enquanto únicas bases intelectuais periciais anteriormente
permitidas à exploração indutiva.

Se este posicionamento científico fora proposto e defendido, e podia ser
reconhecido nas reflexões de alguns dos geógrafos percursores ao longo

de todo o século XX, na verdade só a nova geografia, que emerge nos
primórdios da década de setenta, acaba por estabilizar o seu jogo de
complementaridades. Só no final do século XX se voltará a colocar em causa
toda esta aproximação teórica disciplinar, a que não será alheia a chamada
crise – e um pouco mais tarde guerra – das ciências, com repercussões
importantes na disciplina, já abordadas dentro desta dissertação a propósito
da relação entre arquitectura, arte e ciências. Hildebert Isnard
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aborda

cuidadosamente este assunto, estabelecendo o enquadramento do problema

do pensamento filosófico com a história das ciências, e estabelece o quadro
geral que envolve todas as ciências sociais em período de questionamento de

Paul Claval o fará, com um conjunto de importantes obras que estabelecem
o panorama da geografia, de um modo credível e crítico, abrangendo toda
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paradigmas. Muito mais tarde, apesar da continuidade da sua obra, também
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da geografia face ao desenvolvimento que, em paralelo, articula a evolução

a experiência disciplinar no mundo moderno ocidental, desde as suas origens,
no século XIX, até ao presente
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Na verdade, a abordagem da evolução dos métodos em geografia não
interessa directamente a este estudo. Note-se que há inúmeros trabalhos
específicos que estabelecem esse enquadramento teórico disciplinar, e que

detalhe a evolução da sua componente metodológica
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. Ao contrário, muito

importará perceber como algumas tendências anteriormente desvalorizadas
se podem agora tornar clarividentes. Armand Frémont, com os seus inquéritos,
introduziu muito cedo a convicção de que a construção das realidades
regionais, que a geografia explora de inúmeras maneiras, existe em primeiro
lugar no espírito das pessoas, sendo citado por Claval
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. Assim, a importância

do espaço, regional ou local e a paisagem de proximidade – que nos interessa
particularmente compreender neste estudo – têm importância determinante
na modelação da personalidade dos indivíduos e, naturalmente, dos grupos
sociais. Questionam-se, no limite, as implicações de uma incapacidade para
articular territorialmente as novas realidades urbanas, ou metropolitanas,
como factor de desequilíbrio psicológico dos seus habitantes. Trata-se,
porventura, de trabalhos que decorrem sobre os limites disciplinares da
psicologia, ou da psicanálise, aplicadas à vivência dos territórios, para os
quais até as descrições literárias são uma fonte inesgotável de matéria-prima
disponível para reflexão.

Esta será uma componente essencialmente fenomenológica, a que podem
acrescer outras dimensões da experimentação sensorial. Estaremos perante
uma articulação a privilegiar entre a antropogeografia, invocada no
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fazem uma outra história da geografia enquanto disciplina, abordando com

início do capítulo, e a psicogeografia. Também, no estrito enquadramento
nacional, alguns autores que podemos reputar de referenciais nos dão nota
da importância desta sensibilidade disciplinar
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, e deixam prudentes avisos

que alertam para os riscos de uma construção metodológica fechada, de
procedimentos e construções instrumentais. Essa formulação rigorosa pode
revelar-se incapaz para proporcionar novas oportunidades de descoberta e
experimentação. A investigação criativa é hoje demasiadamente importante
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para poder ser submetida a qualquer tipo de preconceitos científicos.

Se a nova geografia nasceu, como vimos, da vontade de uma postura
disciplinar mais dinâmica e actuante, e mais generosa na oferta de
contribuições disponíveis a um universo científico mais alargado, a realidade
seguinte acrescentou-lhe a oportunidade de seguir outros exemplos – dos
quais se releva a via exemplar da economia, a que a exploratória marxista
não fora indiferente – que passam a actuar e a determinar directamente as
revoluções sociais e culturais da contemporaneidade. Na prática emerge,
a partir de um pensamento contemplativo, um novo pensamento de matriz
axiológica.
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Esta geografia renovada não se retira do debate sobre as grandes questões
sociais que opõem uma visão do mundo, cada vez mais centrada no indivíduo,
à presença forte de um centralismo colectivista, que foi responsável pelo
alargamento do espaço social e, sobretudo, pelo aumento das condições
de conforto e prosperidade, que a sociedade, baseada na submissão aos
interesses do colectivo, permitiu alcançar. Na realidade, paradoxalmente,
foi esta opção que permitiu a emergência de uma revalorização da
possibilidade igualitária do ser – à imagem do que acontecia nas sociedades
primitivas. Repõe-se assim, com base na auto-determinação dos interesses e
numa reserva de construção de modelos sociais auto-referenciais, a dúvida
sobre as possibilidades de hoje se organizar com eficácia a espacialização
social, com base noutras estruturas que não as politicamente centralizadas,
no quadro emergente desta nova tendência. Haverá um misto de temor e
repúdio pela subjugação do indivíduo ao colectivismo que, no entanto, é
reconhecido como importante matriz do sucesso desenvolvimentista que
as sociedades do mundo ocidental alcançaram. É ainda neste modelo que
se pode reconhecer e suportar a importância de uma estabilidade social,
assente no respeito mútuo dos indivíduos, que aceitam a predominância
do interesse colectivo, valorizando mais a paz social do que a litigância de
interesses para resolver eventuais conflitos.

Quando se extrapola este factor a uma escala mais ampla, tudo se detém na

não-aceitação de outras sociedades, ou grupos sociais, que não entendem
do mesmo modo a submissão ao interesses do colectivo, que é muito
mais difícil de estabelecer a essas escalas. Espantosamente, aí emerge a
conflitualidade como solução, mesmo quando se envolvem as sociedades
mais desenvolvidas.

A geografia tem vindo a envolver-se neste tipo de questões, mas interessa
relevar que no âmbito deste trabalho não se pretende entender o problema

remetendo-nos apenas para a escala da paisagem. Interessa referir que o
entendimento da paisagem sempre acaba por repercutir os modelos sociais

se colocará hoje de outro modo, face à diferenciação que as sociedades
produzem dos modelos sociais em que estabilizaram, provisoriamente, os
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vigentes – de que ela será o reflexo espacial imediato – pelo que o problema

A P AISAGEM

a essas escalas – que de modo simplificado aqui designamos de globais –

seus modos de vida. O permanente cruzamento informacional deve ser lido
como uma oportunidade de experimentação e aprendizagem, agora que a
facilidade com que se produziram as colonizações e a hegemonização do
modelo político ocidental vai sendo posta em causa, e substituída pela difusão
de valores éticos e morais de respeito mútuo, entre diferentes indivíduos e
grupos sociais – de que poderá ser exemplo a tentativa de hegemonização

É claro que hoje podemos reconhecer, na articulação das sociedades
com os seus espaços de proximidade, um número infindável de problemas
que a geografia identifica e interroga enquanto temas exploratórios, que
também extrapola, depois, para leituras à escala global. Sociedades e
comportamentos, uso do território e recursos naturais, são disso o reflexo, que
actualmente domina a corrente ecológico-ambiental, por exemplo. Contudo,
o limite da influência sociopolítica destas iniciativas, disciplinarmente
direccionadas, é hoje muito mais penetrante e potenciador, mesmo quando
o seu alcance específico à escala local é mais limitado, no âmbito dos
impactes culturais que resultam da divulgação das consequências desses
factos, por vezes muito localizados. A compreensão dos problemas espaciais
locais, para as sociedades, é multiplicada pela capacidade informativa que
a comunicação dos resultados e a sua divulgação hoje mediatizam, quase
sempre em tempo real.

A geografia está instalada no centro da compreensão, e da articulação
local-global
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. A paisagem é, nesse contexto, o campo privilegiado do

teste a que toda a disciplina dedutiva se obriga, para confirmar ou fazer
prova das hipóteses colocadas. A aferição é sempre necessária para
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do respeito pela vida, ou a protecção da infância, entre tantos outros.

vincular os resultados e, à escala das relações entre as sociedades e as suas
paisagens de proximidade, esse exercício é mais fiável e potenciador do
que em qualquer outra escala de actuação
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, onde a noção de risco e

responsabilidade deixam de ser legíveis à escala individual ou do grupo,
como adiante veremos, ao estudar o modo como a arquitectura actua sobre
o território de proximidade.

Seguindo de perto Teresa Barata Salgueiro, no artigo anteriormente
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referenciado, tentaremos traçar aqui, em leque abrangente, algumas das
principais tendências que hoje dominam a investigação geográfica, no que
concerne mais directamente à paisagem. De facto ela identifica ao longo
do processo de construção da disciplina um crescendo de correntes ou
tendências, que apenas iremos aflorar. Também Álvaro Domingues, na mesma
revista e em artigo crítico sobre as novas narrativas, remete directamente
para a importância da geografia urbana, recentrando nas disciplinas ligadas
à urbanização a inevitável discussão actual sobre a paisagem. Depois,
envolve-se ainda na discussão das políticas globais de protecção cultural
e ambiental, nomeadamente, através

da abordagem da questão das
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paisagens Património da Humanidade.

Estes autores serão hoje, porventura, aqueles que têm trabalhado mais
intensamente a paisagem nacional numa perspectiva de compreensão das
relações entre diferentes morfologias territoriais. Nenhum dos dois ilude a
necessidade de estabelecer uma importante articulação permanente com
as condições diversas da urbanidade actual, quando fazem a aproximação
às geografias que constituem como objectos de estudo. Se Teresa Salgueiro
se tem concentrado na compreensão das estruturas urbanas como um
todo, explorando a rede nacional, já Álvaro Domingues se tem detido
especialmente na compreensão das formas dos territórios mais recentemente
transformados. A sua observação encontrou claramente um modelo – que
associa uma proposta de classificação morfológica, de novas tipologias de
organização funcional e formal – que é muito indutor de comportamentos
transformadores, a partir da aproximação à arquitectura e ao urbanismo,
que estão na base do seu trabalho de investigação, que sempre se reporta
às experiências de projecto urbano ou planeamento regional e local. São
particularmente significativas as suas participações, de colaboração ou
coordenação científica, nas obras Políticas Urbanas e Cidade e Democracia,
de que falaremos mais adiante detalhadamente. Também a participação
de ambos na Geografia de Portugal – dirigida por Carlos Alberto Medeiros e
anteriormente referida – se revela notável pela clareza com que se posicionam,
abandonando as formas mais postuladas e clássicas da generalidade dos

outros autores. Destacam-se ainda nesta obra as participações de Teresa Sá
Marques e João Ferrão.

As novas narrativas propostas por A. Domingues tendem a organizar de modo
alternativo o olhar com que se registam as diversas famílias reconhecíveis nas
paisagens reais, que tão bem evidenciando o como e o porquê das formas
do território a uma escala de proximidade, cruzando sucessivas repetições
em ocorrências redundantes, que os territórios ocupados pelas sociedades

de

fractura,

fragmentação,

extrema
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. Falamos de paisagens

monofuncionalidade

ou

intensa

polifuncionalidade, territórios de pura mobilidade, espaços, edifícios e lugares

de uma evidente ausência de referências estéticas, capazes de os explicar.
Nada, nos modelos naturalistas e românticos, ou mesmo nos novos modelos da
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de difícil definição antropológica, e ainda mais difícil enquadramento à luz
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mais desenvolvidas vão tornando bem comuns

modernidade e contemporaneidade subsequentes, preparou culturalmente
a sociedade ocidental para esta mudança tão rápida e profunda, que em
menos de quatro gerações, ao longo de umas escassas cinco dezenas de
anos, esvaziou todos os recursos estéticos que se haviam estabilizado ao
longo de centenas de anos.

substituir a nova geografia de Gould e Claval.

Estas interpretações recentes, no enquadramento disciplinar da geografia,
serão sucessoras directas do aprofundamento das análises morfológicas
urbanas, que se difundiram a partir do final dos anos sessenta, do século XX, e
que se desenvolveram depois em abordagens sociológicas e visuais 87, onde a
análise semiológica se concertou com a leitura urbanística e arquitectónica.
Parece-nos que terão simplesmente assumido, por fim, a inevitabilidade da
fusão cidade-campo. O ocidente vem há muito caminhando neste sentido,
da evidência de uma nova matriz espacial para as sociedades, que não pode
simplificar o contraste entre metrópoles e cidades, ou entre cidades e outros
territórios, pois a rede funde todas estas realidades físicas e estabelece, entre
os seus pontos, complexas relações que não são fáceis de parametrizar.

Tentar explicar detalhadamente estes desenvolvimentos teóricos disciplinares
em geografia sai fora do âmbito deste trabalho, pelo que deixamos apenas
nota da pluralidade de tendências ou experiências que domina o panorama
actual da investigação. No entanto queremos firmar a importância e a riqueza
das suas contribuições, em matérias tão importantes como a arquitectura
e o desenho urbano, o planeamento físico às mais diversas escalas, ou
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Estaremos, porventura, em face de uma geografia nova, que tenderá a

mesmo o simples entendimento dos processos de evolução social, de grupos
ou sociedades, que as arquitecturas deverão acompanhar na vocação
fundamental de optimizar a espacialização dos seus desejos e aspirações.
Este parágrafo pretende dar nota efectiva do seu sucesso, com o culminar
de um dos principais objectivos que a nova geografia se propunha alcançar
quando, há exactamente quatro décadas, foi identificada pelos seus
ideólogos, e se propunha servir activamente as outras disciplinas. Porventura,
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o pluralismo actual permite que subsistam, em paralelo, as experiências mais
deterministas e as pesquisas emergentes mais criativas, numa riqueza de
oportunidades difícil de apreender como um todo organizado.

A definição de paisagem na literatura geográfica evoluiu do suporte,
e do interesse objectivável, para a compreensão fenomenal, onde a
articulação sujeito objecto se estabelecem, reflectindo a complexidade
do objecto de estudo e, simultaneamente, a natureza complexa do
observador. Naturalmente, face a esta nova postura, subsistem igualmente
desenvolvimentos representativos da tradição anterior, pelo que, de ambos
os posicionamentos se podem retirar dividendos significativos.
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Toda a leitura da paisagem, numa perspectiva ecológica, assenta nessa
ancestral proximidade entre a geografia e a ecologia, que apenas se entende
na continuidade do pensamento naturalista

88

. As escolas francesas – de

Toulouse e Besançon, tendo por referência Bertrand, e Wieber – determinam,
neste contexto, uma importante contribuição, com reflexos directos e
evidentes na recente arquitectura paisagista francesa, como veremos, e
possivelmente influenciam também de modo indelével alguma arquitectura
civil, que vai marcando a transição do milénio (Musée du Quais de Branly,
por exemplo). Estes desenvolvimentos da geografia, à procura de uma
ciência da paisagem de carácter ecológico, muito próxima da biogeografia
e da geomorfologia, são intrinsecamente naturalistas e metodologicamente
aproximam-se da teoria dos sistemas. A evolução, lenta e subtil, vai fazendo
convergir os interesses da geografia física com as novas preocupações,
introduzidas pela abertura aos processos económicos e culturais, e pela
aceitação da intensa complexidade dos fenómenos espacializados nas
paisagens estudadas.

Se aceitarmos que o espaço geográfico pode ser visto como um geossistema
em que participam activamente as sociedades, ao definirem ou escolherem
um espaço físico natural, de proximidade, susceptível de receber o seu
projecto colectivo, poderemos então assumir que a um sistema ecológico
se irá sobrepor um sistema social. Depois, importará perceber a natureza

deste espaço geográfico resultante: Como é que o espaço geográfico
participa de um e outro sistema? Receberá, em função dessa participação,
uma organização específica? Qual é a natureza dessa organização?
Necessariamente, terá de se aceitar que ele constitui a representação física
de um ecossistema, ao qual um sistema social se vem contrapor. Constitui-se
no espaço geográfico a projecção do sistema sócio-cultural sobre o sistema
ecológico

89

. A verdade é que Isnard já então alertava para A planetarização

do espaço geográfico

90

, que introduz a dúvida sobre a capacidade de tratar

ou a sucessiva e intensiva sobreposição de um sistema sócio-cultural, ou das
suas mutações, sobre um espaço geográfico que será já uma amálgama

diverso. Constrói-se aqui a dúvida de como interpretar um suporte que os
elementos de referenciação e representação tradicionais não conseguem
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de anteriores estratos sobrepostos, que carecem de tratamento analítico
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geograficamente, de modo idêntico, o estabelecimento de um geossistema,

descrever ou balizar, qualitativa ou esteticamente, pois perdeu-se aí toda e
qualquer presença anterior de base naturalista. Não se estabeleceram ainda
os instrumentos para este novo suporte físico territorial.

Este autor falará ainda
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do consumo do espaço pelas sociedades, da

poluição, do consumo dos recursos e da destruição dos ecossistemas 92, como

porventura mais frágeis, mas seguramente novos geossistemas em que, de
facto, se afirma a representação dos novos projectos sócio-culturais, cada vez
mais avassaladores no seu radicalismo, e que não sabemos ainda caracterizar
ou descrever. Talvez seja esta a verdadeira e mais pertinente razão para uma
forte articulação, na geografia, entre a escala local e a escala global, pois
só ela nos pode revelar a imensidão do espaço natural remanescente, que
relativiza todos os outros factores, que colocam os espaços geográficos mais
intensamente saturados, ou sofridos, na lista de experiências para uma nova
ordem de equilíbrios.

As sociedades mais desenvolvidas aspiram ao encontrar de soluções às
quais dão já uma importância visível e sensível, em escalas de intervenção
ainda segmentadas, que são por vezes apenas locais – como no projecto
de redefinição do obsoleto corredor siderúrgico industrial de Duisburg, na
Alemanha – e noutros casos assumem desafios verdadeiramente planetários,
em campanhas emergentes – como os programas de dimensão mundial em
prol da defesa da Floresta Húmida da Amazónia.

Note-se a visibilidade recentemente alcançada por um outro movimento,
criado dentro do Programa Ambiental das Nações Unidas, em favor do
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se a esta destruição não correspondesse a construção de outros ecossistemas,

controlo das alterações climáticas, intitulado IPCC – Intergovernmental Panel
on Climate Change, suportado pelo United Nations Environment Programme,
UNEP – que conjuntamente com o programa pessoal conduzido pelo ex-VicePresidente Norte-Americano, Albert Arnold (Al) Gore Jr., intitulado Uma
verdade inconveniente – Un Inconvenient Truth – alcançaram ex-aequo a
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distinção com o Prémio Nobel da Paz de 2007.

3. Arte e Paisagem

A Paisagem constituiu tema e suporte da arte desde as origens da humanidade,
de modo diferenciado e, muitas vezes, cumprindo propósitos que não se
podem definir como modos de sensibilidade paisagista, como muito bem
explicou A. Berque

93

. No entanto, a sua aproximação à contemporaneidade

fez-se de modo iniludível, lento e gradual, por vezes pressionando sensíveis
outras,

antecipando

claramente

a

matriz

dominante

do

e reconhecimento dos seus valores intrínsecos, conquistando estatuto e
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Já na modernidade, a Paisagem vai percorrer um caminho de clarificação

E

pensamento vigente em cada momento.

A RTE

mudanças,

fazendo a libertação progressiva do simbolismo místico ou religioso que lhe
havia estado colado desde a antiguidade. Com o advento renascentista,
inicia-se um longo processo, assente no culto de uma Paisagem que passa
a ser pautada pela ideia de natureza selvagem – que o ideal naturalista, de
matriz marcadamente cristã veiculara – e que a veia científica e exploratória,
do emergente realismo, iria empurrar, depois, até ao limite possível. Passa

humanizada, onde o mesmo naturalismo se contrapõe à “demoníaca”
condição escravizante, imposta pela urbanidade e pela industrialização.

Ao longo de mais de quatro centenas de anos, de uma modernidade
paradigmática em que assentou toda a cultura visual europeia e ocidental,
pôde assistir-se a um novo conflito, entre a perfeição da criação natural
– supostamente isenta – e o “horror” da inventiva humana. Só as artes se
interpõem entre esta “imperfeita” acção humana e a natureza, oferecendo
conteúdos que a cultura se permite elogiar, pontual e progressivamente.
Neste quadro, a maquinização que é empurrada pela automatização das
tarefas, nas cidades da indústria, e também nos labores agrícolas do campo,
espelha o contraste de uma nova condição dionisíaca, que é permitida
por essa visão radical, a “preto e branco”, do desenvolvimento do mundo
moderno ocidental.

De facto, enquanto nas etapas anteriores a combinação de uma lírica
mitológica, ou de uma discursiva sacra, permitiu veicular uma ideia bem
determinada de Paisagem, que sistematicamente lhe atribuiu valores
positivos, a pintura foi depois conquistando territórios de uma modernidade
mais contrastante. Primeiro com as descritivas épicas das grandes batalhas
e com as incursões militares, depois, com as cenas do quotidiano e, até,
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a reconhecer-se lentamente a importância de uma outra Paisagem,

por fim, com o intimismo, que deixa de ser fantasiado e se torna realista, e
acaba a ser progressivamente insinuado na pintura e na escultura. Assim se
abrem as portas para uma nova leitura crítica dos conteúdos que a arte virá
a incorporar.

Também o pensamento filosófico e científico está em convulsão permanente,
desde o “quatroccento” italiano – de Copérnico a Galileu – acentuado
pela matemática e depois pela física newtoniana, e pelo racionalismo – de
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Descartes e Rousseau. Em paralelo, decorreu a cedência a uma cientifização
que progressivamente se impôs, em cortes europeias cada vez mais libertas
de uma cultura religiosa e “inquisitória”. A progressiva licenciosidade dos
modos de vida, mais urbanos e eivados de uma postura extremosamente
socializada, foi libertando os espíritos para uma exploração das sensibilidades,
que na vida e nas artes se revelam e expõem com cada vez mais intensidade.
A transformação dos modelos de pensamento dominantes e o contraditório
artístico, encontrado fora das academias e dos centros institucionalizados
de divulgação e ensino da arte, pela evidência cada vez mais recorrente
de grupos ou artistas dissonantes, vai estabelecer um inquestionável mundo
conceptual paralelo. A partir dos finais do século XVIII, as soirées e os salões
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de artistas promovem a construção temática de novos conteúdos e fornecem
os meios de divulgação e difusão, acabando por afirmar uma oportunidade,
ainda longínqua, para a revolução de toda a cultura visual, à qual pertence

1 2

desde sempre a Paisagem.

Na realidade este processo é muito longo e conhecido. A história da arte
ocidental documentou-o bem e revelou as sucessivas antecipações, que a arte
ia fazendo emergir, conquistando amplos terrenos de renovação em múltiplos
campos disciplinares, com especial destaque para a apropriação literária e
filosófica, e para as descobertas percepcionais do mundo, agora mais liberto
do determinismo religioso. As artes colocavam-se definitivamente no centro
desta convulsão e ajudavam ao emergir da renovação do pensamento
moderno, abrindo caminho para a seguinte revolução paradigmática, que

no fundo se iniciara há muito, com o empirismo de Francis Bacon. Marcara-se
bem cedo o início de uma contemporaneidade, que todavia tardava. Na
arquitectura, nas artes aplicadas e no urbanismo, este processo vai construir
calma e implacavelmente o caminho para o período contemporâneo,
que só na segunda metade do século XIX vai finalmente permitir libertar,
de modo explosivo e geograficamente disperso, vagas de experimentação.
Na verdade, muitos desses caminhos apenas serão afins nas intenções
exploratórias, ou em alguma sobreposição de temáticas dominantes, mas
são sobretudo semelhantes na elevada intensidade dos desafios que se
A RTE

atropelam e fazem progredir rapidamente os resultados.

E

A limitada compreensão que os diferentes movimentos artísticos quase

P AISAGEM

autopropõem, e na curta duração das suas etapas cronológicas, que se

sempre reservaram ao entendimento da Paisagem, enquanto suporte com
potencial revolucionário para a prática artística, resultará no seu escasso
aproveitamento. Nessa fase, o pretexto Paisagem perde valor pela reiterada
incapacidade, sempre protelada, de nela se integrar e reconhecer a cidade
como parte da sua condição física mais abrangente. Precisamente quando
toda a dinâmica criativa está precisamente voltada para a condição
humanizada do território e é, naturalmente, refém da aura atractiva e

da metrópole. Apenas a literatura se vai antecipar verdadeiramente,
esboçando uma primeira linha de abertura. A cidade vai assim ser percorrida
literariamente, como uma paisagem, a que se assegura a dimensão poética,
da flânerie, que só mais tarde W. Benjamin validará
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.

O território enquanto espaço físico verdadeiramente natural é, neste
período, largamente desvalorizado e subestimado, tratado como veículo
de um processo de artístico ao qual serve apenas como mero suporte das
transformações desejadas. Nele vão ser infligidas todas as acções, criativas
e complementares, da instalação infra-estrutural das redes territoriais e da
renovação das urbanidades – que permitirão alcançar a libertação da
cidade clássica e dos seus padrões urbanísticos fundamentais – permitidas
pela conquista da altura pelo elevador, ou da diversidade residencial e da
distância, que a expansão dos transportes metropolitanos suburbanos passa
a permitir às massas trabalhadoras.

As excepções, neste passo de omissão, serão os grandes parques e jardins
privados onde se experimentam extraordinárias formas de arte, revolucionárias
e inovadoras, nas técnicas e nas expressões plásticas, ditadas pela evolução
dos modelos de pensamento. A arte dos jardins emergirá lentamente e
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hegemónica da urbanização galopante, determinada pela nova euforia

conquistará a cidade, onde acabará por ficar longo tempo refém do
classicismo vigente, sob a alçada das academias. A preponderância da
mensagem historicista irá atrasar a evolução da sua construção artística
contemporânea, ao contrário do que acontece com a evolução rápida das
técnicas botânica e agronómica, aplicadas aos jardins e parques urbanos,
que entretanto se tornam espaços de recreio e prazer das sociedades
ocidentais.
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O caminho-de-ferro, a rede de canais fluviais navegáveis e a emergência de
redes rodoviárias terrestres proporcionam, num tempo curto e avassalador,

D ECIFRAR

A

uma nova percepção, que não é potenciada.

A importância e profundidade de desenvolvimentos e fenómenos como o
coast to coast railroad americano, ou o plasmar no território das extensas, e
densas, redes de canais britânica ou centro-europeia, não serão assimiladas
compreensivelmente em tempo real, nem com a contribuição de novas
disciplinas, como a da fotografia, à data recentemente estabelecida entre
as ciências e as artes. Restam desse período os registos/relatos – literários e
sobretudo fotográficos, e depois os fílmicos da nova indústria do cinema em
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ascensão – que fazem memória de todo o processo, em que o suporte material
das acções não será ainda, em boa verdade, protagonista fundamental da
renovação do pensamento, como virá a ser possível numa etapa posterior,

1 2

3 4

seis ou sete décadas depois. No final do século XIX, os documentos de registo
ainda fazem apenas parte da história da divulgação das imagens, ou de
caracterização dos factos, mas sempre perspectivam uma noção de perda,
acentuada pela amplitude crescente das transformações. Quase um século
depois, nos anos sessenta do século vinte, as imagens estarão no centro da
prática artística, a produzir uma mudança profunda no modo de conceber a
arte, cultural e filosoficamente, bem como o seu papel na sociedade, como
adiante veremos.

Numa outra linha de pensamento, que ocorre em simultâneo, Henry David

Thoreau
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, na sua busca por uma genuína wilderness, elogia as vantagens de

um convívio íntimo com a natureza e, na realidade, alerta para outras possíveis
leituras do valor da paisagem natural enquanto realidade física concreta
– como parte de uma mensagem politica e filosófica mais complexa – o que,
certamente, irá produzir repetidos e sucessivos impactes, na distância tempo
de uma cultura do território cada vez mais plural.

Os pensamentos e processos alternativos, na maioria das situações,
espelham um impulso proteccionista e nostálgico, de uma realidade que é

na objectiva argumentação publicitária das cidades-jardim europeias e
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encontrar escassos mas sugestivos reflexos deste fenómeno, por exemplo,

E

podem permitir perspectivar, de modo quase sempre saudosista. Podemos
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lida pelo valor iminente da perda, que apenas as classes mais favorecidas se

americanas, e nos desenvolvimentos dos jardins e parques urbanos, de que
vale a pena nomear o Parc des Buttes-Chaumont, construído entre 1864 e
1867 naqueles que eram, à data, subúrbios da nova Paris de Haussmann, e
o New York Central Park, construído entre 1857 e 1870. Da filosofia retêm o
sonho e a deriva nas memórias, reais e fantásticas, que a ruína simboliza e
que transporta experiências passadas, para se retomar em autores famosos
como Proust, em À la recherche du temps perdu. Estas características, que

relevadas de modo incontornável, no pensamento filosófico do século XX,

por W. Benjamin.

É Walter Benjamin quem vai descobrir a dimensão filosófica e poética dessa
flânerie na grande cidade, através do seu permanente diálogo e colaboração
com o amigo Franz Hessel, e da compreensão do discurso surrealista, que
experimenta com algum prazer através de uma escrita fragmentária, nas
experiências de Paris e Berlim. A paisagem urbana transforma-se em objecto
mitológico onde as categorias psicológicas da obra de Proust, do sonho e do
despertar, são transformadas pela sua investigação histórica, e se recombinam
para conformar uma topografia do imaginário e uma muito pessoal metafísica
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teriam sido já determinantes na construção do pensamento pitoresco, serão

do tempo. Ele coloca-se assim no centro de um pensamento que vai suportar,
por exemplo, a acção e a emergência posterior dos textos de Guy Debord,
associados ao movimento da Internacional Situacionista, a partir de 1950,
e ainda o livro La societé du spectacle, de 1967. Debord explora e teoriza
a deriva, que define como um procedimento de estudo psicogeográfico –
trata-se de estudar as acções do ambiente urbano nas condições psíquicas
e emocionais das pessoas.

P AISAGEM

A vasteza e a complexidade do processo aqui descrito, em traços largos,

A

justificam que seja agora retomado mais detalhadamente.
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Na generalidade dos casos, as sociedades ocidentais irão ignorar, durante
muito tempo, todos os processos de releitura da Paisagem, apesar da
abertura plural e crescente de uma cultura de massas, que lentamente
emergia, permitida pelos ideais de igualdade propalados pelos diferentes e
repetidos manifestos de independência. A Independência Norte Americana,
a Revolução Francesa, o desmembramento dos grandes impérios coloniais
e, depois, a Revolução de Outubro, permitiam prever ou fazer adivinhar
mudanças inexoráveis, no contraste entre os mecanismos de privilégio à
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satisfação dos interesses individuais e a valorização do interesse colectivo
e público, a que os novos ideais marxistas vinham dar primazia. Filosofia e
pensamento ficarão longamente reféns deste modelo social alternativo, a

1 2 3
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que a sociedade reagiu com medidas contra-alternativas, economicistas –
não sem que isso afectasse e agravasse a instabilidade política que já se vivia,
e por vezes, introduzisse rupturas abruptas nos processos de desenvolvimento
em curso.

Pela via da translação progressiva, de um interesse pela paisagem
representada para uma outra paisagem, fisicamente construída para usufruto
colectivo, fez-se a conversão da paisagem visualizada – literariamente ou
através da arte da pintura – numa nova Paisagem, de consumo colectivo em
meio urbano – o espaço verde urbano, materializado nos parques e jardins

que agora servem todos os cidadãos, indiferenciadamente, ainda que sejam
pautados pelos interesses burgueses, a quem se destinavam em primeira
instância. Esta nova Paisagem manteve-se, no entanto, refém dos valores e
códigos de gosto que eram apropriados de toda a arte precedente, onde
no final do século XIX, após o declínio da exuberância barroca e rococó,
dominavam todos os revivalismos neo, e o pitoresco.

A Paisagem passa a constituir-se progressivamente como realidade física de
suporte da vida, e também da beleza sublime e inexplicável, que a ordem

outras que, muitas vezes fantasiosamente, procuram apenas mitos acabando
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exploratórias, como as emblemáticas de Darwin e Humboldt, ou todas as

E

conhecimento geográfico e científico. Os resultados das grandes expedições

A RTE

natural vai revelando em todo o seu esplendor, com o alargamento do

por revelar excertos preciosos do mundo, permitem recentrar a Paisagem em
toda a sua complexidade.

Diferentes paisagens convergem nas ocasionais manifestações locais, a que
as grandes exposições universais, ou os novos jardins botânicos, procuram
dar resposta. Os contrastes entre civilizações e culturas proporcionam uma
moldura mais humana, que a fotografia e o cinema colam progressivamente

a sua mensagem hegemónica de progresso, que vai difundir unilateralmente,

se deixe contaminar pela complexa riqueza da Paisagem global. Na
verdade, vai inibir-se qualquer tentativa de abertura a um entendimento,
miscigenação ou fusão cultural e, ainda durante um boa parte do século XX,
mesmo em territórios internos, como o americano, o espaço de compreensão
da paisagem cultural alternativa, como por exemplo o remanescente das
culturas indígenas, acaba por ser violentamente erradicado.

As profundas convulsões sociopolíticas e económicas que percorrem os
séculos XIX e XX, especialmente na Europa e América do Norte, podem
explicar a descontinuidade experimentada pelos processos de renovação
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ao encantamento antropológico, e que o mundo ocidental interioriza sem que

da cultura visual da Paisagem. Na realidade, a Paisagem foi-se mantendo
quase exclusivamente como simples suporte das acções contraditórias
das sociedades, motivadas por propósitos múltiplos e díspares, afins à
mudança dos modos de produção que a revolução industrial acarretava. A
cultura artística iniciou também, durante este período, novas batalhas, que
irão culminar na negação do modelo de criação artística submetida aos
mercados impostos pela sociedade de consumo. Neste contexto e ainda na
dobra final do século XIX, os salões de artistas, as galerias de arte e os museus
P AISAGEM

são escolhidos como alvos preferenciais, a negar por alguns artistas, que
ambicionam revolucionar todos os mecanismos de acção, produção e difusão

D ECIFRAR
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da arte contemporânea. Há neste movimento um importante estímulo que
parte inicialmente da vanguarda literária, mas que rapidamente extravasa
a sua fleuma alternativa, simbolista ou surrealista, para os diferentes campos
da expressão artística.

O espírito libertador despoletado por sucessivas “revoluções” políticas e
culturais, e a queda de alguns paradigmas económicos e, sobretudo, sociais,
servirão também de mote inspirador a esta emergente “revolução artística”.
Podemos reconhecer na história da arte contemporânea ocidental, os

114

modos como a própria matriz institucional, da academia e dos mercados,
se encarregou de absorver alguns destes processos, assimilando todos os
amplos contraditórios produzidos, e “oficializando” os seus discursos. Com

1 2

3 4 5

alguma distância crítica, podemos facilmente ler os seus objectivos e os
patamares progressivamente alcançados. O processo, longe de estar
terminado, indicia hoje uma “luta” permanente, entre os criativos|artistas, e
os outros criativos|críticos, galeristas, comissários e curadores, empenhados
em desmontar toda a recusa ao modo de mercado, que promovem ao
incorporar toda a manifestação artística enquanto produto, capaz de
alimentar a cadeia de consumo da arte, que impulsiona aquele que é hoje,
inegavelmente, um dos mais produtivos e activos mercados geradores de
mais-valias e riqueza, de toda a sociedade e cultura ocidentais.

Será na Paris do início do século XX que vão ocorrer algumas das experiências
culturais, deveríamos talvez dizer artísticas, que mais influência virão a ter,
mais tarde, nos processos de alteração do modo de fazer arte e entender a
Paisagem, no final do século. Queremos balizar esta nossa afirmação nas duas
citações seguintes, que mais tarde acabarão por sintetizar uma boa parte da
tomada de consciência que as experiências iniciais já antecipavam, e que
foram extraídas do texto de manifesto, da Internationale Situationniste, 3,
datado de 1959. Em L’Urbanisme Unitaire à la fin des années 50, não assinado,
afirma-se:
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do tempo na nossa época. Uma época que, até ao presente, tem sido

E

Situacionista mais simples consistirá em abolir todos os vestígios do uso

A RTE

Os urbanistas do século XX terão de construir aventuras. O acto

vivida muito abaixo das suas possibilidades.

No mesmo documento, inserto na Premiére Proclamation de la Section
Hollandaise de l’I.S., assinada por Armando A. Alberts e Har Oudejans
Constant, afirmava-se ainda:

As novas potencialidades orientam-se para um conjunto de actividades

Ao contrário do que pensam os funcionalistas, a cultura situa-se no
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Falamos da óbvia necessidade, experimentada pelos artistas dos movimentos
de vanguarda, em perceber o seu momento presente e a generosidade
proporcionada pelo desenvolvimento e o progresso. Faziam-no de modo
não comprometido e liberto de todos os espartilhos convencionados,
devotados em elevar a experiência do viver quotidiano. E esta experiência
reduz-se, no início, à simples deambulação. Tem antecedentes, na flânerie,
e nas acções consequentes que, no tempo presente, podemos situar na
afirmação do andar como prática estética. Vamos socorrer-nos de um autor
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humanas que estão para lá da utilidade: o ócio e os jogos superiores.

já anteriormente referenciado, Francesco Careri, ou do Grupo Stalker de que
é membro activo, que na sua exortação à Transurbância

97

(p.176), revisita os

passeios da Odisseia Suburbana e as caminhadas do Free Flux-Tours, do final
dos anos sessenta e setenta.

Redescobrem-se assim as afirmações simples de Richard Long:

Decidi fazer arte andando, utilizando linhas e recintos, ou pedras e
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dias.

E, deste artista, registamos em 1967 a experiência, A Line Made by Walking;
ou a afirmação muito esclarecedora de Hamish Fulton:

A minha forma de arte é uma breve viagem a pé pela paisagem (…) A
única coisa que temos que trazer de uma paisagem são fotografias. A
única coisa que devemos deixar são as nossas pegadas.

também, de Robert Smithson:

Andar condicionava o olhar, e o olhar condicionava o andar, a tal
98

.
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ponto que parecia que só os pés eram capazes de ver

Para poder perceber este longo caminho que se inscreve directamente
na modernidade mais recente, que agora estamos a tentar compreender
melhor, e que é responsável pela inscrição da nova Paisagem nos discursos
da arte, permitindo a sua apropriação pela arquitectura, devemos retornar
um pouco. Para esse efeito, socorrer-nos-emos de uma sequência de
textos, que pretendem proporcionar uma aproximação progressiva à leitura
contemporânea da Paisagem na arte actual.

3.1.

A flânerie como experiência estética

Se Baudelaire instaurou clara e definitivamente a flânerie no discurso literário,
cometeu, talvez inocentemente, o “pecado” de projectar no futuro toda
a carga dinâmica que viria a dominar uma poética particular da vida
urbana, e da cidade como paisagem que a suporta. Depois dele a tentação

contenda. Porém, todas as práticas têm antecedentes, e só a inviabilidade

urbana, à procura das provas desta hipótese de trabalho. Num esboço

...

breve, ainda assim, podem enumerar-se alguns exemplos, sempre centrando

FLÂNEUR

prática nos impede de perscrutar os infindáveis registos da antiguidade
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séc. XX trouxe novas práticas, e objectivos específicos e científicos a esta

E

se expressam, quase sempre através da escrita literária ou descritiva. Só o
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tornou-se irresistível, e foram e são inúmeros, os pensadores que desse modo

em Paris a eventual origem moderna do processo:

Comecemos pelo viajante italiano que, em 1577, em Paris, acusava os locais
de “basbaques”, por se envolverem deliciados em libertas e descontraídas
observações, sem fito preciso, ou propósito digno de uma seriedade que a
99

, que

também nos ensina que O flannêur possui em França uma velha e distinta
linhagem ..., ou que poderá encontrar-se profundamente exposto na obra
de Sébastien Mercier, denominada Le Tableau de Paris, em doze volumes
publicados entre 1781 e 1789, em vésperas da revolução francesa.

No século XIX, ainda segundo E. White, mas agora num registo amplamente
corroborado por muitos escritores, como facilmente se pode constatar,
Baudelaire foi o flâneur parisiense consumado
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, que se revela na sua obra

Le peintre de la vie moderne. Na obra literária o autor exorta todo o artista
moderno, na figura do personagem ficcionado M.G. – que encobre o seu
amigo Constantin Guys, caricaturista e gravador/pintor – para que se afunde
no banho de multidão para colher impressões, por incursão não planeada
na paisagem urbana, que depois irão dar vida à sua arte. Cada flânerie não
dirigida, sem qualquer objectivo ou finalidade, será:

(…)

uma

rendição

surpreendentes ruas

passiva
101

ao

fluxo

aleatório

das

inúmeras

e

.

Ainda, citando agora o próprio Baudelaire:

A sua paixão e crédito é casar-se com a multidão. Para o flâneur
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modernidade lhes deveria impor, e que é referido por Edmund White

perfeito, para o observador apaixonado, é um imenso prazer instalarse na multiplicidade, em tudo o que fervilha e se agita, em tudo o que
é evanescente e infinito: não estamos em casa mas sentimo-nos em
casa em todo o lado; vemos toda a gente, estamos no centro de tudo
e, no entanto, permanecemos escondidos de toda a gente – estes são
apenas alguns dos pequenos prazeres desses espíritos independentes,
apaixonados, imparciais, que a linguagem só muito desajeitadamente

P AISAGEM

conseguirá definir
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Parece estar encontrado, logo aqui, ainda que precocemente, um novo

A

modo de estar e, assim, intervir. Esta experiência urbana moderna, já captada

D ECIFRAR

no discurso literário, só se generalizará às outras artes muito mais tarde, já
no século seguinte (XX), afirmando esta capacidade de fazer vivendo. A
consciencialização do processo só se assumirá plenamente na década de
setenta e, não por acaso, a Land-Art será o domínio da afirmação plena,
com reconhecimento em larga escala.

Regressando ao flâneur, podemos apreciar como este espírito, que incorpora
uma vontade criativa, se desenvolveu. Baudelaire chegará a comparar, na
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obra referida, o flâneur a:

1 2 3 4

(…) um espelho tão imenso como a multidão – ou a um caleidoscópio

5 6 7

equipado de uma consciência que, sempre que o tubo se desloca,
copia a configuração de uma vida multifacetada e a graciosa
circulação de todos os seus elementos

103

.

Tudo isto acontece no século XIX, no rescaldo da Paris das Luzes, que até à
década de sessenta é uma cidade espacialmente medieval – em contraste
com a iluminista Lisboa Pombalina, que não será, àquela data, nada indiferente
ao importante e posterior impulso renovador – e onde não se vislumbra
qualquer paralelo com as ruas da Paris que hoje facilmente visualizamos,
pois toda ela é anterior aos Grands Traveaux que a irão transformar. Essa

Paris realista é uma cidade apertada e insalubre que irá desaparecer pouco
mais tarde, a partir de 1853, pela decisão de Napoleão III e determinação
do Barão Haussman, e que num curto período de tempo, que se estende
até 1867 – data emblemática da Exposição Universal, ou 1869, quando que
se arborizam e abrem novos boulevards – sofre uma das mais grandiosas e
espantosas transformações urbanísticas de que há memória disciplinar, na
história do urbanismo ocidental.
A RTE

Essa é ainda a Paris das descrições de Balzac, em La fille aux yeux d’or, ou

E

educação sentimental. Estes autores vão sofrer as severas consequências da
sua ousadia artística literária, que se materializa num desejo consumado de

não estava preparada para aceitar.

FLÂNEUR

realismo, capaz de expor com despudor realidades que a ordem iluminista
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de outro incondicional declarado do flâneur, Flaubert, que se expõe em A

...

Lentamente, acabarão por construir-se deste modo os caminhos de transição
do decadente barroco iluminista ao regresso neoclássico, de uma ordem
nostálgica e, estranhamente, naturalista e romântica, que tem a sua origem

Surgem

naturalmente,

experimentais”,

destas

num

primeiro

pesquisas

período,

emocionais

sucessivos
e

“laboratórios

filosóficas,

traduzidos

em espaços e jardins de follies et fabriques majeures, que marcam
determinantemente a época. O Désert de Retz e depois Ermenonville,
inspirado pelo próprio Rousseau, que estimula R. de Girardin, serão os exemplos
mais conhecidos da região de Paris. Todavia, é incontornável a referência
a Alexander Poppe, e à sua Gruta e Jardim de Twichenham, que do outro
lado do Canal da Mancha os precede, e marca a entrada e transição para
uma nova etapa de afirmação da sensibilidade paisagista, logo na primeira
metade do século XVIII, em 1721.
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no pensamento filosófico, mas também político e social, de Rousseau.

De facto decorre, no panorama europeu, que se faz epicentro de toda
a cultura ocidental, um amplo debate ao longo de setecentos e parte
de oitocentos, em que se confrontam duas visões opostas do mundo. A
amplitude do debate filosófico que suporta toda esta convulsão, culminará
na revisitação da paisagem e da arte dos jardins, que então esteve envolta
em intensa polémica, onde a oposição cidade/campo corporiza a evolução
da experiência estética da natureza, nos panoramas europeu e nacional.
Daqui também se registam importantes consequências nas concepções dos
P AISAGEM

sentimentos do belo e do sublime, à luz do gosto dos jardins ditos francês e

A

inglês.
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Tudo isto se retém facilmente da leitura, onde se cruza o caso português, de
Pedro Calafate, no ensaio Teoria e Arte dos Jardins no Século XVIII em Portugal
104

. Uma importante visão complementar acaba por ser revelada noutro ensaio,

Filosofia e Paisagem. Aproximações a uma categoria estética 105, no qual se
ensaia uma compreensão do significado genérico da categoria paisagem
dentro da reflexão estética contemporânea. Depois, ela pretende analisar
como diferentes doutrinas discutiram os seguintes aspectos do problema: a
definição da paisagem como um valor intrínseco da natureza; o lugar da
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apreciação estética da natureza; as relações entre atitude estética e respeito
ético pela paisagem. A título de curiosidade, pode ainda ser consultado um
artigo de Carlos Morujão, sobre o pensamento de Rousseau e os destinos da
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Europa
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, que iria produzir importantes modificações no regime político e

social do seu tempo.

Foram muitos os que associaram, ao processo de transformação urbanística
de Paris, o fim da alma da cidade e, consequentemente, do flâneur. Em
1866, Victorian Sardou, numa quase desconhecida peça de teatro chamada
Maison Neuve, coloca o problema deste modo, no discurso de uma velha
personagem, que expõe assim o que detesta na nova Paris:

Minha querida! É a velha Paris que se perdeu, a verdadeira Paris! Uma

cidade que era estreita, insalubre, insuficiente, mas pitoresca, variada,
encantadora, cheia de memórias. Para darmos os nossos passeios
favoritos não precisávamos de nos afastar muito de casa. E as nossas
paisagens preferidas, afortunadamente, estavam tão juntas como
bagos de uva num cacho! (..) Um passeio nunca nos cansava: era uma
delícia. Foi o hábito de passear que deu origem a esse compromisso
eminentemente

parisiense

entre

a

ociosidade

e

a

actividade

de caminhar quilómetros! (...)Não, isto já não é Atenas, é Babilónia! Já

A RTE

conhecida como flânerie! ... Hoje, para os mais pequenos giros, temos

E
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Muito pelo contrário, podemos hoje compreender que se precipitava, a

experiência criativa global, assente num nomadismo urbano que só podia

...

crescer, com o crescimento da condição urbana mundial.

FLÂNEUR

partir daqui, a dimensão fundamental da flânerie na construção de uma
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não é a capital da França, mas da Europa!

Paris será sempre, de algum modo, o centro onde fervilha uma vida capital da
Europa, como nos fazia antecipar o texto citado de Sardou, pois aí se decide
grande parte da experiência cultural ocidental europeia, que conduz todo
o século XX. Tem particular importância o destaque que se lhe deve reservar

encontro com a dimensão física da vida real e urbana, e da componente

espacial e territorial enquanto objecto estético, que dominam toda a arte
dos últimos 100 anos. Só no culminar do século, já no seu último quartel, se
descentraliza o debate para sul, difundido de modo alargado, na dimensão
prática da arte, e também na arquitectura. A dimensão tempo como matéria
conceptual, que a filosofia e a ciência tinham já incorporado há muito, vão
ganhar expressão na Itália da fenomenologia da arte e da arquitectura, que
desponta a partir dos anos sessenta.

E essa dimensão é fundamental. O flâneur seria, já na longínqua e moderna
tradições parisienses, alguém com disponibilidade para tomar o seu próprio
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no quadro da compreensão da evolução da arte, e da sua percepção, no

tempo, para o aplicar sem propósito predefinido, sendo alguém sempre
pleno da capacidade para capitalizar, depois, esse investimento intelectual
em produção pessoal, que a mesma tradição, primeiramente, reconheceu
em exclusivo à literatura, e só muito mais tarde, aos artistas das nobres artes
clássicas.

Mas o século XIX introduziu uma subtil mudança no processo, talvez por
influência de culturas mais jovens – talvez a americana, ou simplesmente a
P AISAGEM

força da inovação que se apresentava galopante, com o caminho de ferro, as
inovações tecnológicas da revolução urbana, o elevador, o metro. O flâneur

A

tornou-se, depois, talvez tecnicista, ou científico, e importou a capacidade

D ECIFRAR

americana de disciplinar a sua deriva, pelo menos tanto quanto conservava
a inaplicabilidade imediata daquilo que fazia. A flânerie começa a cumprir
propósitos inexplicáveis e complexos, à luz de qualquer percepção concreta
ou sincrónica, sendo inútil, no seu tempo, aos olhos de quem assiste, sem
perder o arrebatador encanto com que se caracteriza a entrega de cada
flâneur. Não é o desejo de auto-aperfeiçoamento que faz o flâneur, mas sim
o envolvimento que garante a entrega incondicional à sua deriva.
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Como exemplo, a vida de Eugène Atget, fabuloso fotógrafo parisiense
que regista sistemática e preciosamente, até à exaustão absoluta, toda
a mudança operada nas grandes transformações urbanísticas do final do
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3 4 5

século, mas também a vida ancestral remanescente, a volúpia dos submundos
urbanos, novos e antigos, a decadência dos territórios e dos costumes
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Estão incluídas as imagens lindíssimas dos jardins das Tuilleries e as imagens
de um parque de Versailles decrépito e abandonado. São dele as imagens
preciosas dos Invernos de abandono anteriores à reabilitação do palácio e
dos jardins do Rei-Sol, que sucumbiram à revolução, e só muito mais tarde, já
no século XX, recuperaram o seu brilho. Esse brilho que se apresenta agora,
de Inverno, mascarado como se de uma intervenção artística de Christo
se tratasse

109

, envolto em protecções eternizadoras, que só a doentia e

cristalizadora patrimonialização francesa permitem compreender. Tudo na

vida tem direito a envelhecer, definhar, morrer. Só por alegoria

110

se pode

impedir a morte, e assim sendo, também a da arquitectura ou a de uma
paisagem. Pode, no entanto, dar-se outras vidas, novas vidas, às mesmas
coisas ou lugares.

A fabulosa colecção de documents pour artistes, como chamava à sua
colecção o próprio Atget, foi descoberta e revelada pela conhecida
fotógrafa norte-americana Berenice Abbott, ainda no início da sua carreira,
A RTE

em Paris, em 1925. Ela era apenas uma jovem estudante dividida entre Paris

E

foi por ele apresentada ao velho e excêntrico Eugéne Atget

111

. Já após a

morte do fotógrafo, em 1927 e na mais completa miséria, ela divulgou a obra

da enormidade e grandiosidade da sua flânerie.

FLÂNEUR

e garantiu a sua preservação, permitindo assim a compreensão, simultânea,
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e Berlim quando, como colaboradora inexperiente contratada por Man Ray,

...
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Com o virar do século coube a vez, finalmente, aos artistas das vanguardas e
dos movimentos vários de renovação da cultura artística, que se pretendiam
libertar dos formalismos académicos. Não foram os escritores surrealistas
que catapultaram e exponenciaram o processo, apesar da permanente
relevância do movimento literário, e da associação a André Breton, que foi o
flâneur das aventuras amorosas e eróticas literárias, que vão arrastar outros
artistas, entre os quais durante algum tempo, o próprio Picasso.

3.2.

Derivas …
à descoberta do ready-made paisagista, da arte de acção e
da percepção como instrumento criativo

A experiência artística, será o mais interessante e influente agente responsável
pelo revolucionar da compreensão das dimensões estéticas, temporais e
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territoriais ou físicas, desenvolvidas sobre a Paisagem, ao longo de todo o
séc. XX. Por dimensões físicas entende-se todo o alargado domínio do suporte
físico, nas acções, factos ou objectos, que se expande também ao percorrer
do mesmo enquanto experiência perceptiva e interpretativa, mesmo quando
a experiência estética assenta na construção de valores sem qualquer suporte
ou marca perene, para além do registo memorial – que pode ser escrito ou
documental, ou mesmo iconográfico, mas sempre independente do objecto
da experiência estética enquanto facto destacável.

Para poder validar esta experiência estética em arquitectura, devemos
passar pelas formas inovadoras da arte; do percorrer, do marcar, de esculpir,
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acrescentar ou subtrair, e até do viver. Até que, por fim, a própria experiência
de viver se possa apresentar como experiência arquitectónica, finalmente, e
Paisagem possa ser arquitectura.

No texto anterior pudemos compreender de que modo a representação da
Paisagem se converteu em espaço físico quotidiano, capaz de suportar a
experimentação sensorial da realidade urbana. A arte vai apropriar essa
experiência como acto estimulador, estabelecendo uma intensa relação
bilateral que não se esgota na criação, ou prática obsessiva, pois faz desse
acto uma ferramenta crítica. O simples acto de andar, conotado com a livre
deambulação pela cidade de Paris, segundo um percurso fortuito e sem
propósito particular, pode agora constituir-se em exercício deliberado de
interpretação e reconhecimento, de uma realidade previamente escolhida
fora

dos

contextos

canonicamente

previsíveis,

construindo

dinâmicas

de compreensão e estruturação do território complexo em que se está a
transformar toda a metrópole. Emerge, deste modo, um sistema de valores
referenciáveis artisticamente.

Já não se percorre aleatoriamente um circuito que liga os dois pontos, de
partida e destino, como numa relação nómada. A acção de deslocação
programada estabelece uma rede de lugares conhecidos que, apesar de
se situarem fora das referências vulgares, passam a ser pontos notáveis

de uma malha em que as linhas de deslocação delimitam células, que
estabelecem uma nova arquitectura urbana, e definitivamente passam a
integrar o território previsível e conhecido do lugar urbano, que assim destrói
os seus limites históricos e aceita realisticamente uma cidade extensiva, lida
como objecto estético. Paradoxalmente, este objecto artístico está pleno
de contradições e a sua matriz justapõe-se a uma ambígua teia de vazios
e resíduos, de realidades que não se inscrevem nos códigos previamente

Flaubert e Baudelaire, que por isso foram penalizados.
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dominados – tal como sucedera com as obras literárias, por exemplo de

E

no âmago de uma arte que procurava, na experiência do realismo quotidiano

uma Paisagem que não se inscreve, nem nas descrições e registos gráficos

...

clássicas da cultura institucionalizada, nem nas imagens vernáculas do

DERIVAS

a fonte inspiradora e o produto da sua prática, constata-se a existência de

P AISAGEM |

Depois de encontrado o fio condutor deste processo de estimulação criativa,

mundo rural, que a nostalgia naturalista continuava a permitir.

Estamos, portanto, perante um acto novo de consagração simbólica da
paisagem, que pela primeira vez, no fim do século XIX, não é sagrada por
uma qualquer religiosidade ou vontade literária, mas sim pela determinação

quando, no início do século XX, essa experiência ocorre episodicamente
como acto de negação da própria arte.

O Movimento Dada deixará esse legado, de negação, como principal herança
neste domínio, ao propor as suas visitas|excursões a Paris, em 1921. Em período
de declarada turbulência interna – que, em boa verdade, percorre toda a
existência do grupo|movimento – em que a aparente crise e decadência
criativas lhes exigem capacidade interna de renovação, a célula de Paris
empenha-se num modelo de auto-incentivo que vai formalizar em torno de
uma intenção de experiência urbana. Propõem-se visitas e passeios a um
conjunto de lugares banais, do quotidiano próximo e imediato, na cidade de
Paris. A contenda interna do movimento não só não será apaziguada, com a
nova estratégia, como o grupo Dada será sucessivamente declarado morto,
por alguns dos seus mais importantes membros, até à definitiva substituição
surrealista. Contudo, da primeira e única visita, a 14 de Março de 1921,
impedida por uma forte chuvada, restará o estabelecimento do primeiro
acto artístico, ou acção estética, que se deveria e se terá – pelo menos
parcialmente – levado a cabo num espaço urbano real, em lugar banal da
vida quotidiana.
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estética de compreender o território humanizado. Assim acontece mesmo

Os artistas Dada saíram dos salões de espectáculos onde haviam realizado
as iniciativas anteriores e anunciaram a nova Grande Saison Dada, partindo
para uma acção de rua, que mediatizaram intensa e atempadamente. Os
registos fotográficos e a documentação para distribuição seriam as únicas
marcas deste acto artístico consciente. Visavam envolver os cidadãos, que
seriam aliciados a participar, sendo presenteados com folhetos e com leituras
aleatórias do Dicionário Larousse. Na verdade, nada disso era porventura
tão importante como o simples facto de se ter escolhido, como ponto de
P AISAGEM

partida, um lugar próximo, vazio, banal e maltratado, junto à Igreja de
Saint-Julien-Le- Pauvre. Pode-se afirmá-lo como um lugar de bairro, um espaço
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vulgar dessa renovada e moderna cidade parisiense onde sempre vagueara
o flâneur, revoltando-se tantas vezes contra a modernidade e entretendo-se
com o insólito e o absurdo.

Walter Benjamin associa, neste mesmo período, a cidade percorrida pelo
flâneur à experiência mítica do labirinto que se transforma, encerrando os
opostos dialécticos de ser uma paisagem e ser também, simultaneamente,
a sua própria casa
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. É também ele que explica que na cidade não é a

orientação que interessa, mas sim o saber perder-se, que exige aprendizagem

126

para que aqui mesmo, neste ambiente comum, isso possa ocorrer naturalmente,
tal como poderia acontecer num bosque. Poeticamente, ele compara os
sinais físicos dessa cidade aos ruídos e outras sensações experimentadas na
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natureza, como a intensidade da luz ou do vento, ou ainda a ondulação do
solo. Mas, sentir esta cidade do flâneur exige empenhamento e dedicação,
e será essa a única partilha entre o flâneur e os artistas Dada.

Com a proposta desta iniciativa a acção artística ocorre pela primeira vez
ao ar livre e a localização escolhida, para o início da visita pode ser vista,
como releva F. Careri, como o primeiro ready made urbano
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. Configura-se

a passagem de uma regular intenção de representação do Movimento –
que era o lema inicial do grupo partilhado com a Velocidade, sendo ambos
temas comuns a muitas das vanguardas desse início de século – para a acção

em si, o Movimento, levada a cabo na realidade urbana do quotidiano.
Passava-se da representação objectual do tema|Movimento para a prática
física experimental do dito movimento, como acto artístico voluntário e
consciente.

Este ready made urbano, nunca proclamado, sucedia assim ao objecto
readymade, e também ao readymade arquitectónico que, por sua vez,
Marcel Duchamp concebera e proclamara em 1917, após a sua chegada

e em revolta com a sociedade e os valores que a haviam despoletado,

Tendo integrado um grupo americano de artistas que partilham essa aventura

...

comum da anti-arte, regressará a Paris após a guerra para se juntar a Tristan

DERIVAS

manifestava-se exactamente de acordo com os preceitos Dada europeus.
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produto artístico, o jovem artista francês, cínico e irreverente, fugido à guerra

E

recentemente concluído (1911-1913). Ao afirmar o Woolworth Building como

A RTE

a Nova Iorque, também ele impressionado com o edifício mais alto,

Tzara e André Breton. Com esta associação compreende-se bem como a
cidade banal acabara de ser proclamada involuntariamente, em Nova
Iorque tal como, quatro anos mais tarde, em Paris, com o gorado passeio
parisiense, novo suporte de um original objecto artístico, que sucedia agora
ao readymade. A não arte Dada afirmara um novo produto estético, capaz de

sistema artístico. Com o percorrer do espaço quotidiano fazia-se a transição

da representação da cidade futurista para a cidade banal, que não se
reconhecia ainda como possível Paisagem. Estavam todavia abandonadas
as utopias tecnológicas do futurismo, a caminho da união entre a arte e
a vida. E a vida era aqui a natureza, nas figuras dos artistas presentes. A
arte era o Movimento|passeio que passava também a ferramenta crítica de
experimentação da leitura inconsciente da cidade.

A visita estava destinada a acontecer no raio de acção próximo e imediato
da igreja. Tudo irá precipitar-se com a chuva e restará, para memória
futura, a fotografia que identifica a concentração do grupo de artistas no
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substituir a representação na arte e de forçar mais ainda a dessacralização do

local, e que não regista qualquer dos poucos actos programados que terão
sido efectivamente desenvolvidos, ou mesmo do percurso percorrido, que
singelamente os terá levado apenas ao abrigo mais próximo, deixando o
maltratado jardinzito e penetrando a igreja. Se este acto isolado foi a mais
importante manifestação urbana dos Dada, não faltaram depois os reflexos e
sérias repercussões artísticas. Acabava, no entanto, de ser fundido o sublime
da arte com o quotidiano da cidade; unira-se arte e vida. Arte que consistia
em nada realizar para além da programação e concentração – o acto de
P AISAGEM

conceber oferecia-se como acto suficiente – como prova de uma intenção
anunciada e conscientemente divulgada. O compromisso encontrado era

D ECIFRAR

A

quanto bastava, tal como o anúncio de outras visitas a realizar, (…) a outros
lugares urbanos em Paris que não teriam razão especial para existirem
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,

parecia de novo suficiente. Não viriam a realizar-se quaisquer outros passeios
Dada, apesar dos cinco locais previamente anunciados. A deterioração
da relação com Tzara permitiu que outras propostas surgissem no seio do
grupo.

Breton, poeta futurista, que partilhava com Tzara, poeta e performer nihilista
e avant-garde romeno, os interesses e a liderança da célula Dada, após

128

a fixação, em 1919, deste último em Paris, quis ver nesta tentativa de
renovação um recomeço, mas muitos dos colegas apontavam já um fim que
os sucessivos conflitos internos acabariam por precipitar. Restava a Breton
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um caminho alternativo e, os artistas por ele comandados, acompanhados
de Louis Aragon, e já sob desígnio surrealista, propõem pouco tempo depois,
em 1924, um segundo passeio, com ambição reforçada. Cumpre-se o rito de
passagem, da investigação ao inconsciente da cidade conhecida para a
deambulação errática num vasto território natural.

A organização cabe a quatro elementos do grupo, que determinam o destino
e poucos mais vão ser os participantes finais, partindo de comboio até à
cidade de Blois, no Loire, e daí a pé até uma pequena vila – Romorantin,
escolhida ao acaso no mapa – caminhando durante quatro dias (dos dez

que inicialmente teriam sido equacionados), conversando e exercitando o
lachez-tous pré-surrealista de Breton. Conversa-se e passeia-se, em todas as
direcções, na exploração dos limites entre a vida consciente e a sonhada.
Esse sonho que será depois identificado, pelos letristas, como o desejo de
renovação falhada da cidade burguesa, onde se vivia muito abaixo das
possibilidades da vida possível. Será no regresso que ele vai redigir o texto
que constitui o Primeiro Manifesto do Surrealismo, em que o movimento se

puro – Poisson Soluble.
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define e o surrealismo encontra o seu desígnio, de automatismo psíquico

E

crescente apropriação territorial e o registo consagra um lugar onde, no

permitir. Funde-se uma forma de vagabundeio literário, sem objectivos nem

...

finalidade precisa, com o pensamento criativo que propõe forma literária

DERIVAS

fim, nada restará para além da memória e dos registos literários que ela vai
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A visita|excursão leva-os ao campo. Cumpre-se mais uma etapa desta

alternativa e inovadora, directamente dependente dessa vontade de
liberdade psicológica.

Por sua vez, este território percorrido demoradamente a pé, passa a integrar
a rede de lugares reconhecíveis, e nada o distingue, na sua possibilidade

entanto, um lugar de abandono e desorientação natural, tal como o acto
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de deambulação, assim definido, pretende enfatizar. Como se o vazio e
desabitado bosque permitisse uma superação do real, e a ultrapassagem dos
limites da experiência do tempo da vida real, ao encontro de um passado
primitivo e refundador. A deambulação será o instrumento para a imersão
psicológica no inconsciente do território.

Também os passeios anunciados pelos surrealistas se iniciaram e interromperam
na primeira excursão. Contudo, as longas caminhadas que se depois se
seguiriam, pelos destinos periféricos da moderna Paris, onde se agregavam,
em crescendo, espacialidades insólitas e tantas vezes absurdas – aqui cabe
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de reconstituição cartográfica, dos lugares quotidianos da cidade. É, no

o Parque de Buttes-Chaumont, destinado a receber todas as curiosidades
e bizarrias, que assim escapava aos desígnios do código académico e da
vida burguesa – tornar-se-iam frequentes e prolongadas, como relatam os
textos emergentes de diversos participantes. Ainda em 1924, Aragon vai
publicar Le paysan de Paris
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, que pelo título parece sugerir o transporte

da nostalgia do passeio campestre para a cidade. Na verdade, ele coloca
nos olhos do camponês a vertigem da metrópole, com a sua inconsciente
e deleitada submersão nos encantos de um quotidiano maravilhoso e sem
P AISAGEM

dúvida insólito, neste surrealismo capaz de fundir a tradição flâneur com o
desejo de modernidade e a capacidade de aceitação do absurdo, que não
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é passível de explicação à luz de quaisquer códigos das artes precedentes.
No processo, o surrealismo literário transportou a arte da cidade banal
do quotidiano para a cidade do inconsciente, e esta foi a razão da sua
deambulação.

Se quisermos considerar todos os momentos recentes, verdadeiramente
renovadores da leitura da cidade no quadro da arte contemporânea,
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experimentada durante o século XX, inscreve-se primeiro o antecedente
futurista, e teremos de nomear a seguinte sequência de cinco etapas: a
cidade como utopia futurista – bem próxima da arquitectura, dominada
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pelos fluxos da infra-estrutura técnica e da velocidade, que absorvem toda
a expressividade humana e a dissolvem na representação de um progresso
mecanicista, onde a deslocação é marcada pela submissão ao transporte;
depois a vida na cidade banal – de Dada, que ignora quaisquer utopias
ou visões e chega a proclamar o fim do futuro, exigindo a totalidade do
futuro em tempo presente, olhando com rigor a cultura instituída que vai
desmascarar; seguidamente, a revelação de um território mais amplo pelos
surrealistas, onde se dá a fusão da cidade com o território natural, numa
deambulação que interpreta o inconsciente da experiência física no espaço,
inspirada na análise psicológica e apostada num projecto positivo; depois o

movimento letrista – reorientado a partir de 1952 e proclamado Internacional
Letrista – num acto de purificação, com a proposta de uma deriva lúdica
urbana sem marca artística aparente, que vem acusar os surrealistas de terem
abandonado o projecto de negação da arte implícito em Dada – sem obras
ou artistas, e sem representação, ou qualquer evidência de talentos pessoais;
finalmente, o movimento que sucede à Internacional Letrista, que em 1957 se
converte em Internacional Situacionista, com um projecto múltiplo onde se

o regresso á representação das visões de uma urbanidade imaginada, com
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evidencia o programa do urbanismo, com um conjunto amplo de acções e

E

presentes na história da arquitectura contemporânea.

o interregno forçado pela segunda grande guerra – e reconhece-se a

...

necessidade de converter as experiências anteriores num projecto de

DERIVAS

Estas duas últimas etapas percorrem toda a década de cinquenta – após
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algumas das mais representativas mega utopias da metrópole tecnicista,

combate ao sistema capitalista instalado. A deambulação pela cidade
passa a ser vista como uma possibilidade expressiva de anti-arte, enquanto
modelo estético-político, e é apropriada a designação deriva, forjada pela
Internacional Letrista. Até o facto de terem deambulado no campo justifica
agora a crítica aos surrealistas, por não se terem detido exclusivamente na

colectiva, dissolvendo as componentes individuais da obra de arte. Ao só

aparente fracasso surrealista, determinado pela excessiva submissão ao
acaso e à interpretação psicológica, sucedia a interrogação da vida na
cidade real, segundo um plano determinista e uma metodologia precisa de
investigação. A cidade era agora o objecto apaixonante e emocionado da
investigação, que não permitia, como haviam feito os surrealistas, qualquer
fuga inconsciente do mundo da vida real, ou sequer um escape no mundo
da poesia, no que sugere um aparente regresso à anti-arte dadaísta. A
conquista de um território extra-urbano, alargado e diverso, ficara contudo
concretizada com a deambulação surrealista, e cedo seria retomada.
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cidade que é lida pelo seu potencial de estimular a experiência estética

A incapacidade burguesa de materializar um novo projecto de vida
poderia justificar o sonho surrealista, que era agora inútil. Tudo na vida, real
e difícil, ou encantador e maravilhoso, se havia tornado parte do mesmo
projecto artístico de construir, e não sonhar, formas de vida superiores.
Desenvolveu-se uma intensa actividade boémia que repudiava as regras
da sociedade burguesa e que na verdade se concretizava em actos de
vivência e de consumo, que não deixavam registos ou marcas, nem podiam

juvenil, dificilmente podem ser lidas como exercícios artísticos. Extremava-se
a proposta de anti-arte com as experiências fugazes que vão empurrar um
grupo de escritores, em 1952, para a proclamação da Internacional Letrista,
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ser personalizadas. Na verdade, estas incursões de errância urbana, jovem ou

determinada a construir colectiva e conscientemente uma nova civilização.

A deriva letrista vai consistir num comportamento colectivo de carácter
lúdico e construtivo, oposto a qualquer noção anterior de passeio ou
viajem, tradicionalmente descomprometida, que se queria agora capaz
de associar o inconsciente da deambulação surrealista, considerada
exagerada e estéril, com o desejo de um modo alternativo de habitar a
cidade, que fosse capaz de romper com as regras da sociedade burguesa,
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que é o alvo principal desta revolução artística e cultural. A deriva assenta
numa sistemática desconfiança na metodologia surrealista do acaso e do
acidental, que substitui pelo reconhecimento da tomada de consciência
dos efeitos de natureza psicogeográfica. Nos documentos compilados
da Internacional Situacionista, que frequentemente republicam excertos
anteriores ou publicam artigos e manifestos, pessoais e ou anónimos deste
período, encontramos algumas definições esclarecedoras, nesta matéria
de cruzamento disciplinar entre arte e arquitectura. Curiosamente, é pela
via que pareceria mais improvável, da cidade vista como objecto de
compreensão e estudo urbanístico, sob alçada dessa nova disciplina que
as guerras haviam estimulado por extensiva necessidade de reconstrução,
que se consagra um urbanismo contemporâneo junto da crítica de arte, ao
fim de cem anos de desenvolvimento. O repto era, contudo, negativo, pois
manifestava a desconfiança no projecto social e artístico da construção da
nova urbanidade, à qual se haveriam de contra propor alternativas.

Caberá a Guy Debord condensar, primeiro, e depois ultrapassar a condição
surrealista e letrista, que se concretizará finalmente com a Théorie de la
dérive, em 1956, não sem que antes, em 55, redija a Introduction a une critique
de la géographie urbaine
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, onde propõe definir o métodos experimentais

destinados à observação do previsível e do ocasional ou fortuito na cidade.

O andar da deambulação surrealista, acto humano natural e quotidiano,
convertido em sistema de interpretação urbana, à procura do inconsciente
da cidade, que nela escapa ao projecto intencional, tornando-se inexplicável
ou impossível de traduzir pelos meios de representação tradicionais, que
vai evoluir para uma análise sistemática dos efeitos psíquicos – ainda a
psicanálise – que a cidade produz nos seus habitantes, definindo-se como
registo psicogeográfico. Está-se em meados da década de cinquenta e as

Ivan, na realidade o francês descendente de pais russos Ivan Vladimirovitch

A RTE

contribuições notáveis sucedem-se já desde 1953, ano em que o jovem Gilles

E
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, e aí inscreve

pela primeira vez a palavra deriva.

reconhece um relevo psicogeográfico na cidade que obstaculiza fluxos e

...

movimentos, e que a fractura. A cidade necessita por isso de ser re-mapeada

DERIVAS

A deriva de Ivan não é aleatória ou casual e, ao teorizá-la, Debord
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Chtcheglov, redige o Formulário Para Um Novo Urbanismo

e os situacionistas vão fazer a nova cartografia psicogeográfica de Paris,
capaz de preparar as visitas ou derivas dos pequenos grupos, de duas ou
três pessoas, todas irmanadas num mesmo estado de consciência, que irão
analisar as diferentes unidades ambientais. Como objectivo, a colecção de
registos que permitirão, a partir do seu cruzamento e confrontação, chegar a

invasivas ou toleradas e até motorizadas em táxi, sem destino definido, para
favorecer a desorientação, até que se produzam os registos que hão-de ser
presenteados como exposição, intitulada de: 66 Metàgraphies influencielles,
em 11 de Junho de 1954, na Galerie du Passage.

Será esta deriva herdada que passará a informar fundacionalmente a
deriva situacionista. Debord encarrega-se de coligir tanto os escritos
como os exercícos gráficos disponíveis e produz, em 1957, a síntese Guide
Psycogéographique de Paris. Trata-se de um mapa desdobrável, par distribuir
a turistas, que os convida a perderem-se, numa recorrência aos exercícios
Dada e ao manifesto prévio de Jacques Fillon, de 1955, que consistia num
guia itinerário para uma nova agência de viagens, propondo-lhes a deriva. O
hipotético turista personaliza o alvo destas derivas de descoberta do inverosímil
da cidade, do não programado e ausente dos projectos e intenções oficiais,
ou dos mecanismos de produção, controlo e gestão da sociedade burguesa.
É um convite aberto à capacidade crítica individual e ao confronto com os
afectos e paixões que os lugares despertam e estimulam. Converge também
aqui a paixão surrealista da cidade e as metagrafias irão evoluir no sentido
de um cruzamento da imersão das geografias parcelares num universo
indefinido de suporte, onde apenas as relações entre os lugres interessam, e
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conclusões objectivas. Visitas curtas ou prolongadas, estáticas ou irregulares,

todo esta deriva se pode deslocar ou soltar da cidade formal. Há agora uma
nova cidade lúdica que se contrapõe à cidade burguesa. Na base da deriva
situacionista há uma profunda convicção na possibilidade futura de uma
libertação do tempo, proporcionada pelo progresso e a riqueza crescentes,
que devem libertar os homens para estas experiências criativas. Cruza-se
um universo de ócio com o jogo da errância, como espaço de crescimento
pessoal, e também assim se releva a filosofia clássica, que a arte pode
sublimar. Trata-se de tempo e espaço que estão fora do sistema social formal
P AISAGEM

e ambiciona-se um modelo de construção da nova sociedade, através do
projecto artístico, capaz de construir formas de vida superiores. Quando a
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sociedade está submersa no modelo formal da produção, que suporta o
sistema ecnómico, e alterna com um tempo de ócio que alimenta o mesmo
modelo pelo processo do ócio de consumo, este caminho propõe de facto
uma alternativa que não é mais do que a crítica sócio-política. A arte faz
assim a síntese do longo processo de libertação artística trilhado ao longo
de meio século, com vista a um modo de vida mais liberto, numa sociedade
mais livre e integradora – tanto espacial como socialmente, insinuando um
papel libertador para a tecnologia e riqueza, que só uma redistribuição
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eficaz pode proporcionar.

A deriva situacionista usava a psicogeografia para por a cidade a nu e para
reapropriar o território colectivamente de modo lúdico e construtivo.
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Estava a dotar-se o sistema de um desafia alternativo que, ao desmascarar
a perfeição do modelo burguês e capitalista da cidade, urbanisticamente
organizada para permitir o alojamento e os fluxos, entendidos agora como
necessidades escravizadoras do modelo de produção, se oferecia como
base para mobilidades e fluxos de prazer e aventura, que proporcionassem
uma vida mais autêntica.

Em 1956, com a New Babylon, de Constant, saída do Laboratório Experimental
para uma Bauhaus Imaginária, a teoria da deriva entra numa nova fase,
que decorrerá sob a égide da arquitectura e suportará a longa etapa

das vanguardas arquitectónicas das seguintes décadas. Cruza-se com o
nomadismo, intuído a partir das novas mobilidades e novos modos de vida
urbanos, que são cruzados com as experiências primitivas e ancestrais, ou
étnicas e culturais. O mundo passa a ser o Labirinto para deleite desse Homo
Ludens, que o Urbanismo Situacionista vai querer consagrar em sucessivas e
extraordinárias visões de futuro. O regresso à utopia faz-se agora em sede
activa de reflexividade e a cidade é confrontada com esse desejo de um

livremente por esse universo, explorando e transformando simultaneamente
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mundo habitado por homens libertos da escravidão do trabalho, que vogam
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ainda a ideia de superação da arte dadaísta e tenta-se também a superação
da arquitectura, onde todas as artes convergem na construção do espaço

...

A contradição ímplicita na anti-arte dadaísta está de novo no centro do

DERIVAS

unitário da vida do homem.
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cidade paisagem. No projecto associado de urbanismo unitário subsiste

debate sobre uma arte, e uma arquitectura e um urbanismo, que negam
o futuro da arte. Constant pretenderá querer superar esse conflito com a
proposta de uma cidade que é um ambiente total, e com uma arquitectura
que propõe um ambiente urbano como terreno relacional comum, e espaço
lúdico de participação criativa e liberta.
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A arquitectura mega estrutural é um reflexo imediato dos cruzamentos dos

valores do primitivismo nómada, das novas possibilidade tecnológicas, das
mobilidade e velocidades crescentes de deslocação, mas é, sobretudo,
o regresso ao projecto do espaço colectivo e comum como suporte
fundacional da cidade e da sociedade. É também ainda uma aposta, talvez
menos objectiva, na experiência do andar como gesto primordial humano,
destinado à apropriação do território e ao reconhecimento das geografias
naturais, para estabelecimento dos lugares de referenciação sobre os sítios,
que só a humanização e o gesto antropológico, conseguem preencher de
significado.

A arquitectura detém naturalmente aqui um espaço de participação muito
activo, embora indiscernível entre a arte e o urbanismo apregoados. Está,
na sua formalização, muito próxima desta manifestação de vontade artística
criativa que se lê claramente nos escritos de teorização de Guy Debord,
grande impulsionador do processo, mas é igualmente próxima de todos os
registos e resultados das derivas várias da generalidade dos artistas da I.S..
Interessa especialmente perceber como neste processo, de modo turbulento
e até contraditório, se regressa à utopia. As visões de futuro são indissociáveis
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da prática da arquitectura.

Volvidos trinta anos sobre os primeiros esboços Dada, e sobre as turbulências
das guerras, é no rescaldo desse segundo flagelo dizimador que se vão
lançar novas campanhas. Superar a destruição passa pela intensidade
renovada do sonho, que se manifesta em utopias activas. A cidade, destruída
e reconstruída pela sociedade formal, está agora no centro de todas as
propostas e é alvo da crítica activa de todas as vanguardas artísticas. Mas
136

a arte, vai encontrar nas visões da arquitectura – Landsights – um estímulo

1 2

para uma nova etapa.

3 4 5 6

Está-se por fim no contexto real para a emergência de uma Arte na Paisagem
(Land-Art), que se prolonga até aos nossos dias, e se reforçou, abrindo o
campo de expansão físico e disciplinar, artístico, mas também paisagista e
arquitectónico.

Tudo isto acontece no domínio de experimentação de uma Urbanitas,
a condição da urbanidade que prevalece sobre os outros suportes, que
ignora.

Paganitas será depois a possível saída que agora se vislumbra para o
restabelecer do equilíbrio entre o urbano da cidade e o ambiente que a
envolve.

Deambulação e deriva foram os tópicos finais da apropriação, da cidade, do
território, e da crítica psicogeográfica, que podemos reconhecer na tentativa
A RTE

à antropogeografia, por Gregotti. Também da América chegam ventos

E

diversos, de uma Paisagem tradicionalmente desvalorizada, extra-urbana
e humanizada, agora redescoberta pelo olhar sensível e atento de J.B.

a paisagem vernácula americana, que ajudou a construir: ao cruzamento

...

contemporâneo da imensidão do território, ele releva que o acto em si já
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Jackson. Ele foi capaz de associar um novo resultado ao acto de percorrer
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geográfica de alargamento de campo, mais tarde, na tímida abordagem

não liga, simplesmente a relação entre os destinos, como acontece numa
deambulação nómada, mas fixa os lugares e espaços do percurso, numa
rede complexa e extensiva.
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3.3.

Exemplos Precursores ...

O contexto em que decorreram as primeiras experiências da paisagem na
arte contemporânea da segunda metade do século XX, sobretudo aquelas
onde podemos reconhecer uma efectiva libertação da condição objectual
dos seus resultados, estão feridas de uma relação intensa com o espaço,
P AISAGEM

com a técnica e a ciência moderna, e com a capacidade de intervenção
humana, que apenas as vanguardas atentas podem produzir.
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Considerar o espaço sideral da ciência astronáutica, ainda emergente,
ou a força da mensagem primitiva e arcaica, como pretextos indirectos
do exercício artístico; usar a própria poesia, rendida à realização de um
jardim que pretende romper com toda a tradição anterior ou corrente, e
que modela a natureza de acordo com a condição abstractizante da arte
do seu tempo, como pretexto para fazer uma paisagem que se descola do
seu fundo naturalista; ou ainda, interrogar a faixa de asfalto das novas vias
rápidas suburbanas sobre a sua discutível condição artística – onde se pode
“encolher o tempo” da vida presente, numa ânsia de escape à realidade
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que, simultaneamente, transfere a obra de arte para a experiência em si

1 2

mesma – a partir de um gesto tão avassaladoramente transformador da

3 4

paisagem; serão sinais porventura evidentes de uma atitude que pretende
abrir novos caminhos, que por vezes são contemporizadores e, noutros casos,
são de total ruptura ou desrespeito intencional pelo status quo, ou pelas
regras socialmente aceites e institucionalizadas.

Nomeamos

apenas

três

exercícios

considerados

relevantes,

pelos

investigadores e estudiosos das relações entre arte e paisagem, e arte e
natureza, que são precursores indissociáveis da primeira Arte na Paisagem,
que viria a ficar conhecida como Land Art.

Udo Weilacher, no texto Isamu Noguchi: Space as Sculpture 118, de 1999, refere
com particular acutilância o trabalho deste japonês americano. Embora o
percurso do artista/escultor esteja amplamente estudado, Weilacher fá-lo
de modo quase introdutório, precisamente para o colocar no contexto da
construção da Paisagem, e da produção do espaço enquanto escultura.
Observa a relação entre a sua arte e a experiência paisagista do seu
tempo, que aproxima a escultura do espaço arquitectónico e do jardim. Já

119

conhecido. Procura dar uma dimensão digna à sua obra tardia de precursor,
cuja importância reside na inspiradora renovação introduzida na disciplina

Jardim dos Poetas, de 1959. O reconhecimento americano da importância
desse trabalho ocorreu quase de imediato 120, logo em 1964, embora, tal como

...

com Noguchi, a sua obra tivesse permanecido longamente desconhecida,

PRECURSORES

da arquitectura paisagista, que se destaca na concepção emblemática do
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, frequentemente referido mas ainda pouco

E

a este arquitecto paisagista

A RTE

em 2001, será a vez de escrever sobre Ernest Cramer, em obra dedicada

junto dos seus pares.

A obra do arquitecto paisagista apresentava-se demasiadamente próxima
da arte. A experiência do artista será considerada igualmente ambígua, junto
dos artistas, que não se revêem na sua multiplicidade de escultor|artista,

arquitectos paisagistas, mesmo quando Noguchi acaba a desenvolver

relevantes projectos de espaço público e importantes jardins, continuarão
a olhá-lo como um simples artista – pois parece desvalorizar a componente
botânica, prendendo-se muito à tradição oriental e japonesa, do jardim
de inertes e componentes simbólicas, onde procura a fusão das culturas
ocidental e oriental.

Qualquer dos dois representa um importante passo, avançado na construção
da relação contemporânea entre arte, arquitectura e Paisagem.
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intensivo designer – sobretudo de mobiliário – e paisagista. Por sua vez, os

Isamu Noguchi

(1904-1988)

Sculpture to be seen from Mars – 1947

Na sequência das explicações de Weilacher e no contexto desta investigação,
interessa-nos especialmente o projecto não realizado Escultura para ser vista
de Marte, de I. Noguchi, que evoca aquela que o autor considerou, em 1987,
segundo citação da sua própria Fundação, como única reminiscência do
seu interesse genuíno em construir colinas de terra, que tivessem afinidade
com as dos índios americanos. Na verdade, trata-se do design de uma
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imensa escultura, de uma gigantesca Paisagem de colinas, e dela fez um
modelo em gesso e areia – entretanto destruído, de que há apenas registo
fotográfico. Curiosamente, todo este enredo parece premonitório, como
adiante veremos.

Esta impressionante peça escultórica concebida em 1947, que também ficou
conhecida como Face para ser vista de Marte, pretendia ser um monumento
evocativo da Humanidade e coloca o autor em sintonia múltipla com as
investigações em curso nessa época. Por um lado, a investigação espacial
e a procura de vida extraterrestre, considerada questão muito provável
e possível, com os conhecimentos que então se possuíam; por outro, a
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eminência da catástrofe nuclear e da possível extinção da vida na Terra,
que deveria, a seu ver, justificar uma garantia perpétua, em memória física.
Por fim, o recurso a uma técnica que o aproxima das ancestrais culturas
primitivas, de um esculpir do território modelando significativas extensões da
superfície terrestre, tal como então se ia revelando nas descobertas sobre as
formas de expressão da mais primitiva arte índia, ou se conhecia das formas
escultóricas abstractas das antigas civilizações. Noguchi vai afirmar em 1961,
quando interrogado acerca da arte que admira:

Efectivamente, quanto mais antiga, quanto mais arcaica e primitiva,
mais eu a aprecio. Não sei porquê, talvez simplesmente por causa
da repetida destilação da arte que nos trás de volta ao primordial:
os monólitos, as pinturas rupestres, os gravados, os atalhos pelos quais
os povos primitivos tentavam indicar o seu sentido de significância, e
ainda antes, até que se chega ao próprio material fundamental

121

.

Na realidade, este design esculpia em diversas colinas uma enorme face
humana, onde a que definia o nariz mediria uma milha terrestre. Tratar-se-ia
de uma alongada pirâmide de base triangular, central, e em simetria seriam
erguidos dois cones menores, para os olhos, uma colina linear fechada e
escavada, para a boca, e uma impressionante massa alongada, de topo
plano, para a testa.

Estão já aqui reunidas muitas das características que encontraremos nas
experiências posteriores, como ela precursoras ou, posteriormente apelidadas
de Land-Art, e até muitos dos axiomas que norteiam o debate presente sobre
o tema. São diversos os autores que hoje identificam como fundamentais,
para uma arquitectura de íntima relação com a paisagem: as formas
simples e os materiais de grande sintonia com o suporte físico e territorial;
operações de modelação que tratam a superfície em alto ou baixo relevo;
A RTE

mas que impede a sua compreensão ou percepção global imediata; uma

E

relação com a distância e o tempo que ultrapassa a condição mortal do
homem, em compreensivo respeito e sintonia com a realidade cósmica; e

disponíveis para possibilitar uma concretização rigorosa.

PRECURSORES

ainda, uma necessidade de fazer recurso às mais avançadas tecnologias
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uma dimensão que permite a experiência lúdica do elemento paisagístico,

...

Ernest Cramer

(1898-1980)

O Jardim dos Poetas – 1959

No Zürich Garden Festival Show, de 1959, que ficou conhecido como G|59 e
terá sido a primeira exposição de horticultura realizada na Suíça, na margem

efémeras, permanecendo como parte da marginal ribeirinha – o arquitecto
paisagista Ernest Cramer concebeu e fez construir o Jardim dos Poetas,
aos sessenta e um anos de idade. Este jardim pode ser lido como um duplo
manifesto, pessoal e profissional.

Apesar do rótulo que conotava a exposição com a horticultura, ela foi,
como ainda hoje acontece com muitas das suas congéneres, um território
de disputa entre arquitectos e as associações de comércio e prática da
jardinagem, orientadas para a prestação de serviços tout-court. No entanto,
ela oferecia uma oportunidade excelente para os arquitectos reclamarem um
espaço próprio e para se distanciarem desse tipo de orientação disciplinar,
aproximando-se da arte contemporânea, da teoria e, mais especificamente,
da arte concreta e do expressionismo abstracto. Eles pretendiam demonstrar
que a disciplina da arquitectura paisagista era uma profissão moderna,
com fronteiras disciplinares bem definidas e uma sólida estrutura teórica de
suporte. Além disso, queriam afirmar junto da sociedade civil o seu óbvio
compromisso e proximidade, com os artistas e designers do seu tempo, bem
como com as reconhecíveis imagens e formas da estética contemporânea.

A exposição G|59 pode ser lida como um manifesto de antecipação e
reorientação disciplinar, protagonizado em primeira mão por Cramer, que
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do Lago de Zurique – onde subsistem ainda uma parte dessas realizações

acabaria por desempenhar um importante papel nos anos seguintes, e até
ao final dos anos setenta, com a sua renovada prática profissional, e também,
com a carreira académica que desenvolveu em Lausanne, junto da escola
de arquitectura. Entre 1972 e 1980 ele leccionaria, na Athenaeum École
D’Architecture in Lausanne, a disciplina de Arquitectura dos Jardins (garden
architecture), exercendo uma grande influência, que terá sido determinante
na formação dos jovens arquitectos paisagistas das gerações seguintes, dos
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quais indicamos, a título de exemplo, Dieter Kienast.

O Jardim dos Poetas representou, no contexto exposto, um novo compromisso

A

para com a arte e a disciplina da arquitectura paisagista, para este velho
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arquitecto.

Cramer terá sido o primeiro paisagista com atelier em Zurique, já em 1929, onde
ministrava igualmente cursos práticos de jardinagem. Tudo isto é facilmente
compreensível pela apreciação das suas raízes formativas, fundadas numa
arquitectura paisagista com base na horticultura, depois de ter viajado pela
França e Alemanha de então. Finalmente, ele acabaria a sua formação
académica frequentando a escola suíça de Oeschberg, entre 1922 e 1923.
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Depois de muitos anos de uma prática sempre rendida a uma lógica de design
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de jardim tradicional – em projectos de parques e jardins diversos, para a

5
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Itália, a Alemanha e a Suíça – a partir de 1950 ele vai empenhar-se numa
arquitectura paisagista mais arquitectónica e de carácter algo escultural, à
data, inusual e minimalista.

Terá sido depois da segunda guerra mundial, tendo-se comprometido com
a federação nacional da disciplina e revelando um revigorado entusiasmo
pela arte e a arquitectura modernas, que ele começou a pressionar a
renovação estética da cultura rural e campesina, vigente nos cantões, que
passa a enfrentar numa batalha moral muito determinada. Depois de uma já
extensa prática pessoal, ele partiria para uma outra via, baseada em recursos

teóricos e estéticos inovadores. Só assim se pode compreender a verdadeira
amplitude da transformação operada na sua prática pessoal.

O Jardim dos Poetas acabará naturalmente por ser reconhecido, muito mais
tarde, como a sua obra mais representativa. Muito activo entre os anos 50
e 70, cooperou intensamente com arquitectos e artistas, transformando ou
convertendo as imagens do design de jardins, desde um romântico imitar

geométrico das novas formas da paisagem. O desenho do jardim é bem

abstracto, e o betão armado como material estrutural e de revestimento,
que tal como a pedra é ainda um material inusitado nesse tempo no desenho

...

dos jardins. É inequívoca a mensagem moderna, até no arcaísmo das formas
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esclarecedor, combinando os elementos típicos do desenho escultórico
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para as formas arquitectónicas que influenciaram o desenho escultórico e

E

mais abstractas, abrindo o caminho para uma arte moderna renovada, e

A RTE

da natureza, primordial, para um outro design, repleto de imagens e formas

geométricas puras e abstractas, que se assemelham a colinas esculpidas em
terra e revestidas em relva, com forma de troncos de cone ou de pirâmides
irregulares de base triangular, controlando perspectivas e dirigindo os
percursos. Ao conjunto associa-se o desenho regular e arquitectónico do
espelho de água, que se combina ainda com a escultura moderna Slim

plano do fundo, distante e naturalista, onde as árvores e o lago se oferecem

como suporte contrastante.

Estavam reunidas todas as condições para que este jardim fosse reconhecido
internacionalmente, como um ícone da moderna arquitectura dos jardins
(garden architecture), e um dos seus primeiros exemplos do século XX,
como acontecerá com Elizabeth Kassler
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. Ela vai admitir que este jardim,

numa arquitectura praticada ainda que efémera, e antes de qualquer
outra intervenção – e até da escola norte americana da paisagem, que
só o começará a fazer, sistematicamente, mais de uma década depois –
interroga seriamente as fronteiras entre a arquitectura paisagista e as artes
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Agression, de Bernhard Lüginbuhl. No final, tudo se confronta com o segundo

figurativas.

Podem repetir-se, do exemplo de Noguchi, muitas das asserções relativas ao
projecto, que radica fortemente na tradição do jardim ocidental, em todas
as suas componentes temáticas e funcionais, e que presta vassalagem ao
vigoroso espírito funcionalista da época. Contudo, o desenho de detalhe,
os materiais utilizados e a composição, em contraste com a realidade
naturalista fortíssima da envolvente, e liberta de códigos académicos ou
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estruturas axializadas, afasta-se das experiências próximas europeias. Na
realidade, os desenhos do jardim evocam imagens da uma arte abstracta,
que estava ainda longe da arte dos jardins desse tempo. Mas, se podemos
comparar os quadros das vanguardas figurativas às plantas das obras dos
mestres|arquitectos do Movimento Moderno, também aqui podemos cruzar
o jardim com as mesmas imagens bidimensionais, observando a preferência
pelas superfícies planas e rigorosamente lisas, ou curvas e geometricamente
moldadas, tridimensionalmente, em recurso a geometrias mais ousadas e
complexas. Os revestimentos, por vezes duros e impermeáveis, fazem lembrar
a gritante rigidez dos jardins muito anteriores de Gabriel Guevrekian, mas
aqui, já não é a geometria que comanda o desenho, mas sim o homem
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que experimenta cada sensação proporcionada, nesta experiência artística
e lúdica.

Em texto muito recente
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, Weilacher faz uma curiosa descrição do jardim

de Cramer, ao prestar homenagem ao recentemente desaparecido Dieter
Kienast, seu discípulo, referindo se a uma obra recente do último, do seguinte
modo:

The scenery is surreal: like sleepwalkers the public move through a
landscaped stage set with grassy pyramids rising to a height of up to
eight metres. Spectators become protagonists, disappearing between
geometrically shaped folds in the earth, exploring terraced pyramids or
enjoying the shade under small groups of trees, so that they can also
look out over the moving second version of the abstract scenery on the
surface of the woodland pool. All this is overlaid with a sound carpet
typical of the late 20th century: the chatting of visitors, occasionally the
howling jets of a plane taking off and heavenly music. “[...] you bring us
a completely new landscape; you create a sense of space that I have
never felt before in the open air. You prove that given an ingenious
mind and precise use of the craft, it is not absolutely necessary to use
this valuable material soil in a way as the forces of nature do. You do not
create an imitation of a natural event, but you create a work in a way

that we abstract painters and sculptors have been trying to achieve
by concrete means for years.” This letter from Hans Fischli, the author
of this enthusiastic account, could have been aimed at the landscape
architect of the “Berggarten” at the 2000 International Horticultural Show
in Graz. But in fact the distinguished architect, painter, sculptor and
then director of the Kunstgewerbeschule and Kunstgewerbemuseum in
Zurich was writing a tribute in 1959 to a brilliant work by the visionary
A RTE

on the shores of Lake Zurich.
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No seu livro, Udo Weilacher manifesta abertamente a ideia de que a crítica

arquitectura tradicional dos jardins, realizada pelos arquitectos paisagistas,
que naturalmente reiteramos, e que se torna evidente com exercícios como

...

o iniciático Jardim dos Poetas, que corresponde a uma etapa de desafio
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ao planeamento urbano do século XIX incluiu uma vigorosa rejeição da
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garden architect Ernst Cramer at the First Swiss Horticultural Exhibition

conceptual alternativo. Parafraseando Peter Latz, no prefácio do mesmo
livro
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, essa etapa fica esclarecida …

(…) Um jardim, para Cramer, é um espaço escultórico por direito
próprio; o próprio jardim se transforma em obra de arte.
145

Tony Smith (1912-1980) Turnpike’s journey (New Jersey, early 50’s) –1966

Por fim, elegemos um pensador transversal cujo discurso pode ser explorado
na primeira pessoa
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, e que, sendo um precursor mais próximo da realidade

filosófica e sociológica do seu tempo, é ainda universalmente considerado um
pioneiro do American Minimal Art Movement. Embora seja um notável escultor
e artista visual, torna-se relevante neste contexto pela sua contribuição
como teórico da arte. Na verdade ele ter-se-á preparado inicialmente como
arquitecto, tendo estudado|trabalhado com Frank L. Wright, a partir de
1939.

Mais tarde, a partir de 1956, tornou-se um dos escultores mais relevantes do
movimento minimalista, em que a sua influência é determinante, expondo a
partir de 1964 e sendo considerado, juntamente com D. Judd ou R. Smithson,
um dos seus mentores.

Será numa das revistas de orientação reformadora da arte desse período,
a Artforum
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, que R. Smithson escreve sobre Judd, e, logo depois, também

Smith relata a sua jornada nocturna, datada de 51 ou 52, de automóvel, por

uma inacabada auto-estrada variante. A nova New Jersey Turnpike, ainda
sem quaisquer marcas, sinais ou protecções, oferece-se-lhe deste modo:

(...) It was a dark night and there were no lights or shoulder markers,
lines, railings, or anything at all except the dark pavement moving
through the landscape of the flats, rimmed by hills in the distance, but
punctuated by stacks, towers, fumes, and coloured lights. This drive
was a revealing experience. The road and much of the landscape was
P AISAGEM

artificial, and yet it couldn’t be called a work of art. On the other hand,
it did something for me that art had never done. At first I didn’t know

A

what it was, but its effect was to liberate me from many of the views I
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had had about art. It seemed that there had been a reality there that
had not had any expression in art. (…)
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(…) Parecia ter existido ali uma realidade que não havia tido qualquer
expressão artística. (…) (tradução nossa)

A relevância de Tony Smith culmina com a publicação, na revista Artforum,
número 4, volume 5, em Dezembro de 1966, do relato descritivo desta sua
epifânica viagem, colocando-se desse modo no centro do debate artístico,
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com o que poderemos considerar um depoimento fundacional.
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Será ele a razão invocada mais tarde, por R. Smithson, para se converter
aos Earthworks
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. O relato da experiência na expansão sublime, do estado

de New Jersey, através da Turnpike Journey, exorta Smithson a escapar ao
seu atelier e a submergir numa hit the road experience, imbuída do espírito
rock’n roll e hippie, que podia abrir fortes brechas, na muralha do modernismo
formalista que então dominava toda a arte americana.

Ele acabará por agitar violentamente, deste modo, a base sobre a qual
se prepararia a etapa seguinte, de todas as formas de arte intimamente
comprometidas com a paisagem, que nos interessa abordar.

Segundo Caroline Jones
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, no seu Machine in the Studio: Constructing the

Postwar American Artist, Tony Smith terá experimentado algo no início dos anos
50 que apenas terá sublimado em meados de 60, tendo-se então salientado
o suficiente para ser publicável. Prosaicamente, essa jornada epifânica de
Smith sugeriu um caminho para sair do atelier ou do estúdio, ao encontro de
uma realidade questionadora.

uma via rodoviária rápida ainda em construção – sobre uma extensa faixa

– vai literalmente iluminar, como as difusas luzes distantes da cidade de New

...

Jersey, entre Meadowlands e New Brunswick, um importante processo de

PRECURSORES

de asfalto pura, recém colocada e ainda virgem, sem marcas ou tráfego

P AISAGEM |

A viagem, realizada com alguns estudantes no seu automóvel, à noite, por

E

dos ateliers e a irem para o terreno.

A RTE

Basicamente ele exortará, a partir desse momento, todos os artistas a saírem

reflexão.

Ele questionar-se-á depois, detalhadamente, sobre a importância e a
responsabilidade com que se processa a transformação do território, face
à capacidade que o homem tem demonstrado de aí intervir, sem nunca se

a condição artística dessa majestosa realização infra estrutural – claramente

antecipatória, como veremos – que nada reclamava da velha tradição
conhecida da relação com a Paisagem, na história da arte dos jardins, por
exemplo, e que também não se escudava em qualquer dos pensamentos
dominantes anteriores, ou em qualquer novo posicionamento emergente.

Essa atitude renovadora irá por fim despoletar, as opções, decisões e obras
de Smithson, e de muitos dos seus fellowcolleagues. Muitos outros artistas, que
com eles partilham ideais de libertação da arte, como veremos, ficarão para
sempre reféns, principalmente dos escritos e das entrevistas, mas também das
acções fulminantes e fulcrais de Robert Smithson, reunidos postumamente
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interrogar sobre essa poderosa liberdade. Também se interroga sobre a arte e

na obra Writings, pela sua companheira Nancy Holt, após a sua trágica e
prematura morte, em 1973. Este acidente fará dele um herói|mártir, tão ao
gosto da época, que ainda agora a investigadora Caroline Jones não resiste
em promover, minimizando mais uma vez a pluralidade igualmente central de
tantas outras derivas artísticas, que lhe são afins. Essa tentação repetir-se-á...
e Smithson assume um invejável lugar no panteão da arte conceptual mais
relevante, do século XX, a que F. Careri, Weilacher, Tonia Raquejo, e tantos e

P AISAGEM

tantos outros estudiosos não deixam de prestar homenagem.

Esta veneração estender-se-á, mais do que uma vez, no cerne das disciplinas

A

arquitectónicas, e tanto a arquitectura como a arquitectura paisagista

D ECIFRAR

irão percorrer, detalhadamente, a experiência e a teorização da arte,
desenvolvida por Smithson. Trata-se da mais recente avaliação epistemológica
em que se abalançam, nas últimas décadas, à procura de um modo
consistente de equilibrar os seus processos de relacionamento geofísico, ou
geossistémico, através do uso da interpretação artística como ferramenta
crítica e da inscrição de novos códigos de comunicação. A linguagem da
paisagem começa agora a revelar-se menos hermética e mais propiciadora
de sínteses, que as sociedades começam a reconhecer e que aspiram poder
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concretizar. Mas, para isso, é necessário superar as limitações impostas pelos
valores classicistas e pela cultura pitoresca, instalada no seio das sociedades
burguesas e liberais, que persistem em resistir a todas as mudanças.

1

2

3 4 5

a m a r illo

r a m p

-

1973

Como balanço temos:

1.

Uma escultura não realizada, por ser uma clara antecipação – como

veremos – num tempo anterior ao que a tornaria possível, e manifestamente
impraticável no terreno;

2.

Um jardim, efémero, aparentemente em contra ciclo com a arte dos

jardins e o tradição do próprio autor;

3.

E por fim, o relato de uma viagem de contornos ilegais, nocturna

e motorizada, no espaço ambíguo de uma das redes infra-estruturais mais

transformadoras da paisagem contemporânea, que é também um dos modos
mais predadores de consumo de território de que há memória histórica.

Foram

estes

os

exercícios

precursores

próximos,

identificados

como

detonadores generativos de uma inovadora prática artística, que remeterá
toda a arte subsequente – e mais tarde todas as arquitecturas – para uma
nova compreensão do papel da arte na intervenção sobre as estruturas
A RTE

ecológicas que conformam a Paisagem.

E

landscapes of Ernst Cramer, afirma:

ourselves to nowadays
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PRECURSORES

Undoubtedly space is one of the most valuable things we can treat

P AISAGEM |

A propósito, Arthur Rüegg, prefaciando o livro Visionary Gardens: The modern

...
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fl o ati ng

i s l a nd

1970

-

c e nt ral

p a r k

d is p la c e m e n t

(2005)

3.4.

Earthworks ou Land-Art

Pelos finais da década de sessenta do século passado pôde assistir-se à
emergência, na sequência previsível dos factos anteriormente retratados, de
modos de criação artística inovadores e surpreendentes. Um destes processos
foi inicialmente designado de EarthWorks – por alguns dos seus autores
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– tendo sido este o título de uma das primeiras exposições referentes a esta
produção artística. Depois, vulgarizou-se sob a designação de Land-Art,
que foi uma expressão eleita por Walter de Maria para titular algumas das

D ECIFRAR

A

suas primeiras intervenções na Paisagem
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, realizadas no dobrar final da

década, sendo ainda estendida a um conjunto muito mais amplo de artistas
e a acções desenvolvidas num período longo, que apesar do espectro
alargado dos nomes que as designam é hoje muito utilizado. Na verdade,
tem sido até revigorado nos últimos anos, pelo número de autores e pelo
número de obras que têm vindo a ser enquadrados neste tipo de acção e
produto artístico. Deveremos ter em atenção que o agrupamento, mais do
que um movimento que não representa, introduz uma classificação arbitrária
produzida no âmbito da história de arte e não uma determinação de autores
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e artistas. Compreender estas manifestações artísticas é, do nosso ponto de

1

2

vista, fundamental para um entendimento presente do renovado interesse

3

4

pela paisagem – em toda a sua ambição e complexidade – pela amplitude
do desejo de passar para a realidade física, do espaço construído, uma carga
poética que lhe é historicamente inalienável, e que a sociedade hoje exige
e impõe com determinação e vigor. Este facto será indiferente ao carácter
intrínseco de cada exercício, artístico ou até manifesto anti-artístico, que
diferentes autores incarnarão no momento em que promovem estas suas
acções, performances ou concretizações espacializadas, de modo muito
diverso mas sempre em estreita relação com o meio físico onde actuam, ou
localizam e enquadram, o produto final das suas práticas.

Importa

reconhecer

minimamente

este

tipo

de

actividade

artística

circunstancial que pela sua diversidade, sem programas ou manifestos
estéticos, se poderá dificilmente apelidar de estilo ou movimento. A Arte na
Paisagem, uma expressão que vamos sustentar em paralelo com Land-Art,
apesar dos riscos e dificuldades que uma tradução comporta – e que
alguns autores evitaram nas suas próprias línguas, como Tonia Raquejo,
uma importante divulgadora e investigadora crítica desta obra e destes
artistas – vai ser sustentada com base na conjugação dos suportes territoriais
A RTE

e na exposição das afirmações pessoais que fazem alguns dos artistas,

E

designações por eles utilizadas para as suas actividades, que acabaram
por ser agrupados por razões que não decorrem directamente das suas
escolhas, ou dos resultados encontrados, contribuem para este processo,
como seguidamente se expõe:
Robert Smithson

P AISAGEM | L AND -A RT

que corporizam o núcleo inicial e central desta actividade. Também as

– apelidou os seus trabalhos de EarthWorks;

Walter de Maria

– chamou-lhes Land-Art;

Michael Heizer

– manteve sempre a designação de esculturas;

Christoy J.-Claude

– consideram-se artistas ecológicos;

Robert Morris

– é de muito difícil opção, devido à sua
trajectória pessoal, que é muito complexa;

Richard Long

– não se identifica com a designação, pois ela
e da dimensão quase artesanal dos seus

projectos, que gosta de resumir exclusivamente
na acção.

Foram ainda associados a estes artistas, no início maioritariamente americanos,
muitos outros artistas europeus que praticavam o que intitulavam de Arte
Povera. Também algumas manifestações iniciais da Escultura Minimalista e
da Arte Conceptual se podem encontrar, frequentemente, incluídas sob a
designação.

A designação em si não é importante mas, por outro lado, um contexto
artístico em que se podem encontrar reunidas, num conjunto bem
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associa intenções distantes dos seus objectivos

determinado de acções ou obras de arte, incidências que permitem o seu
forte relacionamento, já será merecedor de uma designação que as agrupe
e releve. Na verdade, pelos autores seguidamente identificados é possível
caracterizar pelo menos três tipos
acção|performance
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de trabalhos diversos:

– Oppenheim e Long primeiro, e depois
Fulton, e mais recentemente os artistas
que exploram directamente o corpo e ainda
outros temas associados à sexualidade e ao
feminismo;

P AISAGEM

obras megalómanas

– Heizer, Smithson, Holt, Walter de Maria e
Christo;

D ECIFRAR

A

obras íntimas|bricolage – R.Long e W. de Maria – na fase inicial.

Na verdade, nos contraditórios contextos científico e sócio-político americanos
à data, não será possível iludir por muito tempo o modo como toda a cultura
e as políticas americanas quotidianas se afundavam em revezes e reacções
sociais, e em escândalos internacionais, de que o movimento hippy, a falência
das promessas políticas de Nixon que culminarão no Watergate e a guerra,
no Vietnam, podem ser simbolicamente os emblemas. Na verdade, também
o conturbado período que se vivia na Europa clamava por renovação, em
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torno do Maio de 68 e das crises sociais derivadas do existencialismo. As artes
andarão sempre, no refluxo das vanguardas, empenhadas nas mudanças
de conjuntura que ajudam a clarificar com súbitas e renovadas formas de
expressão transformadoras.

Vale a pena lembrar agora a publicação do relato, feito por Tony Smith,
em Dezembro de 1966, na revista Artforum, e do seu questionamento sobre
a verdadeira dimensão da experiência artística e sobre a capacidade,
avassaladora, que o homem tem de transformar a realidade quotidiana
com

acções

tão

profundamente

ingénuas

ou

despreocupadas,

mas

simultaneamente marcantes, capazes de inscrever no espaço natural
cicatrizes profundas. Smith exortou nessa altura todos os artistas a deixarem
os seus ateliers e a irem ao encontro da paisagem real e quotidiana,
interrogando-se sobre ela.

Ora a Land-Art terá as suas origens por volta de 1967 ou 68, consoante o
facto de referência que for eleito como base da sua génese, mas podemos
provisoriamente indicar dois momentos relevantes:

Lembramos primeiro que, no início de 1967, Robert Smithson – profundamente
impressionado pelo artigo de Tony Smith – acompanhado de Nancy Holt, Carl
André e Robert Morris, e associados a Virginia Dwan, dona de uma galeria

de arte novaiorquina, se deslocaram a New Jersey para adquirir um terreno.
Ela patrocinou a aquisição de uma pequena área em New Jersey destinada
a funcionar como suporte de acção artística futura. Esta galerista que os
acompanhava era também, curiosamente, a herdeira afortunada de uma
família que enriquecera com o negócio da exploração mineira, e viria a ser
depois, ao longo de muitos anos, uma das principais agentes e investidoras
na promoção desta arte e destes artistas.
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. Logo de seguida mais duas exposições,

em Boston, em 1969, e em Turim, em 1970. Pelo meio, surgiu uma encomenda
de acções para divulgação destinada à integração na galeria televisiva de
Gerry Schum
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, pela activa produtora Berlinense. Estas iniciativas conjugam

o produto artístico de muitos outros autores, maioritariamente centro
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exposição, Earthworks, em 1968

E

Galeria Dwan, em Nova York, os resultados da sua deriva suburbana numa 1ª

A RTE

Tratava-se de um desafio de Smithson que, ao ser aceite, firmava na pequena

europeus, que alargam significativamente o espectro produtivo e o âmbito
deste tipo de arte. A terceira exposição, que decorreu em Turim em 1970
sob o lema da anti-forma, associou artistas da arte povera, imersos numa
filosofia anti-tecnológica. Na realidade, a Land-Art só pode ser considerada
anti-tecnológica de um modo formal e político, pois assimila todos os grandes

Não menos emblemática será, pouco depois, em 1968, a deslocação de
um grupo de artistas norte-americanos, maioritariamente jovens escultores
ainda em formação à data, para diversas paisagens remotas e desertas,
supostamente virgens, situadas no interior dos Estados Unidos da América –
entre eles importa identificar M. Heizer, Dennis Oppenheim e Walter de Maria,
mas também R. Smithson e R. Morris.

Todos estes processos decorrem em período de grandes convulsões políticas,
internas e externas, e determinam a busca das condições ideais para uma
genuína renovação da arte contemporânea. Os artistas pretendiam promover
o regresso a uma autenticidade das artes visuais, que fundariam na criação,
em plena paisagem, de obras de arte de aparência arcaica – realizadas
na e com a Paisagem, usando exclusivamente a sua própria tectónica,
abundantemente disponível. Manifestavam assim a sua veemente oposição
e repúdio à sociedade de consumo, obcecada com a propriedade da arte,
que era por eles vista como objecto de especulação e meio de fomentar o
prestígio no seio da sociedade capitalista.

Para combater esta condição de apropriação desvirtuadora, elegem a
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temas da ciência e reage muito explicitamente a todos eles.

experimentação sensorial e o tempo de permanência in situ, que acabam
por ser declarados tão ou mais importantes, em algumas obras, do que
qualquer produto final resultante. Por sua vez, os processos a que se resumem
muitas das acções são efémeros – a concepção e a acção podem ser, para
estes artistas, bem mais importantes do que os resultados alcançados, na
tradição já referida das vanguardas. Em alguns casos, a experiência pode
até limitar-se à própria acção – vista como acto comum ou vulgar do artista
– numa desmaterialização total da prática artística e da arte objectual. No
P AISAGEM

limite, de modo mais extremo, o olhar do artista constitui-se como acção
artística por si só, como teoriza Robert Smithson, publicado postumamente
136

.
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pela sua companheira Nancy Holt, na obra conhecida por The Writings

A acção criativa e a relação entre a obra, o sujeito e o que ela lhe
permite experimentar, são agora as relações mais importantes. Ao anular
o objecto|fetiche modifica-se a apropriação da arte, que pode ser
experimentada pela imersão psicológica e mental nos processos, exigível a
autores e a públicos, criando condições para a experimentação sensorial. Já
não faz qualquer sentido a aquisição pois não podem vender-se sensações,
embora a atitude não seja a de hostilizar ostensivamente as galerias, a quem
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estes artistas se associam, desde início, alterando apenas o processo de

1 2 3

transacção comercial.

4 5 6

d o u b le

n e g a t ive

As acções e as obras a realizar seriam impossíveis de vender ou transportar e
não deveriam ser fotografadas ou registadas, nem reproduzidas por qualquer
processo técnico, mas esse propósito cedo foi redireccionado. Também não
se pretendia que as obras tivessem um carácter permanente, podendo, em
muitos casos, considerar-se no próprio projecto a sua evolução, ou até a
degradação, pelos efeitos naturais do tempo e da própria natureza.

Michael Heizer será, nesta primeira fase, um elemento muito relevante
e o seu conjunto de Esculturas de Exterior Negativas têm, ainda hoje, um
importante reflexo na arte e também na arquitectura. Double Negative, de

1 9 6 9 - 7 0

1969-70, a sua primeira obra de relevo pertencente ao conjunto indicado,
foi construída a noroeste de Overton, no extremo da Meseta Mórmon, no
Deserto do Nevada, e ficará para sempre um marco importante no simultâneo
relacionamento, da arte contemporânea com a experiência percepcional
e com a geomorfologia de suporte – no âmbito do que hoje se designa
vulgarmente por topomorfologia. Trata-se de uma gigantesca incisão recta
na borda côncava da falésia, que por isso fica parcialmente interrompida,
aparentando-se com duas trincheiras alinhadas. Pode ser também lida como
A RTE

uma única trincheira que temporariamente desaparece, em determinada

E

está, nem nunca lá esteve! Mede cerca de 457m (1500 pés) de comprimento,
9,1m de largura (30 pés) e 15,2m (50 pés) de profundidade, obrigando ao
deslocamento de mais de 240 000 toneladas de terra e pedra para criar
um imenso vazio, escavado, onde a envolvência se revela impressionante.

P AISAGEM | L AND -A RT

tramo, o que não deixa de ser um absurdo, pois o que desaparece é algo não

Esbate-se aqui toda a diferença entre a escultura, como forma de arte, e
uma vulgar rocha, simples objecto ou artefacto não artístico, ou até simples
acidente geográfico. Uma escultura que não existe enquanto tal, pois limita-se
à experiência da ausência, da ausência imensa e avassaladora da terra
que, ao não estar presente, proporciona um espaço para ser experimentado
por dentro, com toda a disponibilidade sensitiva. Até porque, a percepção

representação, registo ou visita, que não se prevêem ou desejam, negando a
própria ideia de objecto|escultura apropriável. Apresenta-se portanto como
uma arte muito próxima dos desafios das vanguardas. A propósito da obra é
o próprio Michael Heizer quem afirma:

There is nothing there, yet it is still a sculpture
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Michael Heizer será talvez o primeiro, embora não seja o mais conhecido, a
praticar em grande escala os EarthWorks, como nos ensina Udo Weilacher 138.
Na verdade, será ele o artista mais fiel à condição dimensional da obra grande
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da obra como um todo é impossível sem recurso a meios sofisticados de

(bigness), que faz questão de não confundir com um mero exercício de
escala, que é para ele apenas problema de representação, e não condição
psicológica ou sensorial. Paradoxalmente, na actualidade, o lugar de Double
Negative pertence ao Moma, por doação da proprietária, Virgínia Dwan.

Ainda a propósito de Heizer vale a pena referir que ele sempre intitulou as
suas obras de esculturas, e que afirmou a propósito da sua obra de toda uma
vida, Cidade, que alega desenvolver desde 1970, há mais de 37 anos, em
P AISAGEM

entrevistas referidas no site anteriormente identificado:

A

As long as you’re going to make a sculpture, why not make one

D ECIFRAR

that competes with a 747, or the Empire State Building, or the
Golden Gate Bridge.

Esta será, seguramente, a mais ambiciosa e ampla obra de escultura
contemporânea jamais tentada ou experimentada por alguém.

As condições climáticas extremas do deserto submetem estas paisagens a
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uma degradação violenta e constante, e apropriam-se instantaneamente de

1

2

todos os visitantes. A experiência de Double Negative deveria, segundo as

3

4

intenções do seu autor, viver-se durante 24 horas contínuas, experimentando
as horas do dia e da noite, as variações da luz e os ventos, as grandes
amplitudes térmicas e temperaturas extremas, as texturas variáveis da terra e
a estratificação das estruturas geológicas, expostas pelo corte, potenciando
toda a sensibilidade na compreensão daquela envolvente, tão singela e
simultaneamente complexa.

Este propósito foi sempre um importante desafio de quase toda a Land-Art
que, sendo aparentemente grosseira, ou rude, continha frequentemente
uma quase romântica mensagem de descoberta da realidade geofísica,

e também frequentemente cósmica – como acontece no Observatory, de
Robert Morris (1971), em Sun Tunnels de Nancy Holt (1973-76), ou no Lightning
Field, de W. de Maria (1977), por exemplo. Isto acontece exactamente na
época em que as primeiras viagens espaciais tripuladas, as missões Apolo,
proporcionaram as primeiras imagens exteriores da Terra e determinaram,
com uma evidência clara e inquestionável, a finitude dos recursos naturais.

O jardim planetário que durante tanto tempo se permitira ser confundido, ou

finita de uma já profunda degradação ambiental e escassez de recursos.
Tornou-se bem visível o limite do espaço vital do nosso planeta, precisamente
quando a hegemonia americana em matéria de ciência e tecnologia atingia
o mais alto cume de superação possível.
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imagem de beleza e excepcionalidade, com a sua limitada e difícil condição

E

era agora violentamente confrontado, no momento da sua mais inebriante

A RTE

iludido, na sua inesgotável e infinita extensão e capacidade regeneradoras,

O que articula todos estes processos ou actividades artísticas é o conceito
de arte que partilham e a maneira como nele se incorpora a reflexão sobre a
matéria, a percepção, o espaço e o tempo, e ainda o avanço tecnológico

a realidade e a ficção, e o tempo é aí o protagonista. Tempo e entropia

são aliás os dois elementos porventura mais relevantes em toda a prática
artística que usa directamente a paisagem como suporte.

No capítulo El Discurso del Tiempo, sob a entrada Tiempo e Entropía
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, Tonia

Raquejo explora em Smithson as consequências da interpretação pessoal da
segunda lei da termodinâmica, sobre a qual escreveu um artigo em 1966,
intitulado Entropy and the new monuments
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. Mas o que interessa ao artista

não é a versão directa que conota e associa energia e entropia, como
caminho futuro de desintegração, integradas num processo cósmico de
arrefecimento global, mas sim a leitura indirecta que extrapola de Lévy-Strauss,
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e científico. Para Smithson é particularmente importante a dialéctica entre

associando culturas quentes, geradoras de muita entropia, à nossa cultura
ocidental, muito desenvolvida. Para ele a entropia geológica e cósmica
pode ser universal e inevitável mas, já a entropia cultural, se oferece como
um mundo alternativo. Nega qualquer interesse em baixar a temperatura
da nossa civilização, ou qualquer recurso a soluções românticas, para um
regresso às origens primitivas capazes de permitir um tempo e uma economia
que deixem de apontar o futuro, para obter a detenção cíclica de todos os
processos de desintegração. Na verdade, ele vai propor uma batalha através
P AISAGEM

da arte, substituindo a ruína romântica própria da paisagem pitoresca pelo
depósito ou aterro dos dejectos e resíduos industriais. Veremos seguidamente
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A

como faz essa transposição no seu passeio a Passaic, com a eleição dos seus
novos monumentos, por exemplo, e em outras obras e projectos.

São os resíduos que para Smithson detêm todo o valor entrópico da nossa
sociedade, tal qual os depósitos de resíduos constituem valioso espólio para
os arqueólogos. Os resíduos são para ele o oposto ao luxo e, por isso, tal como
a entropia e a energia, crescem juntos num estranho sentido inverso. Quanto
mais luxo, mais lixo e mais resíduos, e estes depósitos são assim convertidos
em bancos de dados da civilização. Reciclar estes resíduos, não tanto no
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sentido da conversão ou aproveitamento, mas sim no da interpretação e
identificação como produto de beleza reconhecível que está intrinsecamente
imersa no seu íntimo, transforma-se no principal destino da sua arte.

1 2 3

4

5

the

monume nt s

o f

Pa s s a ic

Podemos ainda admitir que, como faz Tonia Raquejo
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1968

, que Smithson aceita

de George Kubler que o tempo da obra de arte não é o biológico nem o
cronológico, mas sim artístico, e que elas se relacionam independentemente
dos processos lineares e vectoriais, e detêm a primazia absoluta sobre toda a
capacidade de compreensão do universo. O tempo será visto como cíclico
e nega a renovação permanente, podendo, no limite, qualquer obra de
arte aspirar à fusão com o passado. Em 1962 publicam-se, curiosamente
em simultâneo, os livros de Lévi-Stauss, Pensamento Selvagem, de Siegefried
Giedion, o Presente Eterno, e de G. Kubler, A Configuração do Tempo. Juntos
terão grande impacto na construção do pensamento de M.Heizer, N. Holt,

R. Morris e R. Smithson, que interpretaram o percurso do tempo, na sua
prática conceptual e nas suas obras, sob uma óptica kubleriana, que se vai
repercutir igualmente nas asserções escritas de Smithson nos diversos artigos
que publica.

Podemos afirmar que este processo culmina, em matéria de paisagem, no
remate final do ensaio The Monuments of Passaic, onde memória, entropia,
acção e o seu reverso são expostos e combinados com a inevitabilidade

de valorização e referenciação. Por fim, para a exposição, o seu programa
readymade é apresentado como convite turístico a uma visita aos arredores
próximos, que se compara a uma visita a Roma, a cidade monumental por
excelência, no que será uma óbvia revisita às derivas precedentes.
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eleger os elementos que observa atentamente, construindo um novo código

E

que ele identifica os factos banais deste mundo suburbano e residual, para

A RTE

da desintegração final. O que importa também é o sentido positivo com

Smithson cita ainda Nabokov para relacionar entropia mental – que associa
às memórias perdidas – e a mensagem do passado:

(…) o futuro não é senão o obsoleto, mas em sentido inverso
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e n t r o p y
se faz presente neste processo cíclico, através do desejo, permanente, de
compreensão. Reúnem-se em Smithson, em muito pouco tempo, ideias e
projectos de experimentação do tempo, da matéria e cruzamentos de
memórias diversas, como quando associa a um qualquer aterro de vazadouro
a possibilidade de verter um fluído que simule a escorrência da lava por
exemplo, como vai fazer com o asfalto – homenageando Tony Smith, talvez?
– a cola, o cimento ou o óleo. No fundo, os resíduos que a sociedade
continuamente vai derramando sem assimilar os seus actos. Por fim, ele vai
propor-se actuar sobre as grandes cicatrizes da civilização industrial. Talvez
também aqui a ligação a Virgínia Dwan, e à sua tradição industrial familiar
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Aquilo que ainda não é obsoleto será futuro hoje mas, também o passado

da exploração mineira, possa ser uma explicação plausível. Introduzimos
agora mais um sinal de leitura renovadora da paisagem, particularmente
influente na sua percepção recente, sobretudo pela ocorrência de novos
exercícios de arquitectura paisagista que se estão a revelar potenciadores.
Na verdade é também à arquitectura paisagista que Smithson vai procurar
fundamentação.

A relação entre arte e paisagem é incontornável e poderia, como expusemos,
P AISAGEM

ser introduzida de inúmeras maneiras. Talvez por isso a escolha pouco comum
e insuspeita, associada à mais particular das circunstâncias, se possa revelar

A

a mais pertinente e importante, na amplitude das implicações futuras que
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lhe queremos associar, apesar de apenas vagamente podermos reconhecer
nela uma involuntária relação de causa-efeito.

Vamos invocar um facto ocorrido em 1972, que é uma data já anteriormente
usada como baliza – a outro propósito na teoria da arquitectura, com Gregotti
– que nos permite redundar disciplinarmente a importância de uma década
que, desde o seu início, se mostrou particularmente profícua para o contexto
que se pretende expor e explorar prospectivamente. Foi precisamente neste
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ano que Robert Smithson, que como vimos se afirmava como um dos mais
influentes artistas norte-americanos, fundador e teorizador da Land-Art,
encetou contactos com importantes companhias mineiras, carboníferas

1 2 3

4

5

e de cobre, propondo a transformação de locais de abandono industrial
por outros de fruição estética 143. Não era ainda clara a implícita intenção
de converter o resíduo industrial em material de reinvenção e experiência
cultural, apesar dos antecedentes pessoais do artista – em Passaic, por
exemplo. A envolvência de todo este processo é enorme, enquanto projecto
e também na qualidade do significado estético e social que transporta
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A ambição crítica destes projectos é incomparável à data e toda a Arte
na Paisagem se pode rever na ousadia destas acções iniciais, que retomam
processualmente

alguns

precedentes

reconhecíveis,

dos

movimentos

de vanguarda artística dada e surrealista, e ainda da internacional
situacionista.

Na verdade, exposta deste modo, a iniciativa pode quase parecer um
acto administrativo, ou processual, contudo ela é fruto de um desafio de
criação artística exterior aos circuitos correntes do seu tempo, aliada a
uma oportunidade de trabalho sobre suportes e materiais novos, e com
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capacidades volúmicas e dimensionais excepcionais – sem qualquer

E

escultural. Podemos apreender tudo isto a partir dos registos das entrevistas
concedidas pelos seus autores e pelas transcrições das conversas que
sustentaram à data, e que hoje se oferecem, fruto da distância crítica que
só o tempo pode proporcionar, como relatos esclarecedores, relativos ao
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comparação com a experiência precedente de qualquer outro modo

contexto cultural e criativo que então os envolvia.

Robert Smithson encarna de facto, com esta intenção, o próprio espírito
e a dimensão conceptual de toda a Land-Art. Os precedentes isolados e
individuais, de autores como Richard Long, ou até outros anteriores, como E.

algumas culturas específicas e nos registos ou vestígios arqueológicos, ou nas

ocorrências geofísicas que lhes estão associados, mais do que numa vontade
artística concreta de transformar a envolvente topológica que as suporta.

Não é esse o desafio da arte de Smithson, que aspira à dimensão e impacte de
algumas experiências históricas e artísticas anteriores, reconhecíveis apenas
na arquitectura ou na arte dos jardins, a partir da renascença italiana. O
crescendo associado à experiência iluminista – barroca e neoclássica – da
arte dos jardins assume proporções que a Land-Art, à sua maneia e com outros
meios e recursos, acaba por dinamizar. É esta a ambição que reconhecemos
na iniciativa de Smithson de 1972, ao contactar a Kenecott Copper, no Utah,
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Cramer ou I. Noguchi, encontram raízes mais profundas na aprendizagem de

ou a Bingham Peabody and Creed, no Colorado, por exemplo.

Se há, e há de facto, um significado estético nesta proposta projectual –
afirmando-se a arte enquanto projecto, mais do que como simples produto
ou acção tendente à criação do referido produto artístico – também o
seu significado social é imenso, bem como a sua ambição crítica, que são
incomparáveis. Não há um programa projectual destinado a um público, e
há uma necessidade de envolvimento com a obra que é muito pessoal e
P AISAGEM

privada. Contudo, a ambição global tem uma envolvência sócio-cultural, e
terá depois um impacte ambiental, que só hoje porventura se pode, 35 anos
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volvidos, avaliar devidamente.

Na verdade, não existia da parte do autor, há data, qualquer fundamentalismo
ambiental ou ecológico, no sentido científico ou tecnológico que então
poderíamos associar ao tema. Udo Weilacher
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afirma expressamente que

a ecologia, à qual a arte europeia estava cada vez mais ligada pela arte
ambiental, nos finais da década de setenta, não influenciou em absoluto os
artistas da land-art.

Confirma-se apenas o desejo de actuar, concretizar um projecto e construir
162

um produto perene e de grande entropia, que sincronize espaço e tempo,

1

2

como nos expõe Tonia Raquejo
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.

3 4 5

Estas iniciativas foram, subitamente, interrompidas pelo desafortunado
acidente que vitimou o artista, que sobrevoava com a sua equipa a obra
Rampa Amarela – que era a sua última criação à data, em 1973 – e que assim
acabaria por adiar um processo que hoje podemos permitir-nos reencontrar,
por exemplo, no ousado projecto de Emscher Park, desenvolvido pelo
programa IBA, na Alemanha, durante a última década do século XX. Este será
apenas um dos mais conhecidos, e notoriamente dos mais bem sucedidos,
programas de revisitação artística e arquitectónica de uma área esgotada
por um pesado programa de exploração industrial e mineira, durante o século
passado. A obsolescência industrial é uma realidade incontornável destes

processos, devida às mais variadas razões que o esgotamento dos recursos,
uma nova cultura ambiental ou a, só aparentemente simples, decisão política
de reabilitação territorial podem despoletar. Fruto destas novas circunstâncias,
podemos encontrar inúmeros programas de reconversão paisagística, onde
a intenção subjacente se pode encontrar no desafio conceptual iniciado por
esta Arte na Paisagem.
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26

SILVA, Jorge Henrique Pais da, e CALADO, Margarida, Dicionário de Termos de

Arte e Arquitectura, Editorial Presença, col. Biblioteca da Arte, n.º 7, Lisboa, 2005, p.
270.

27

Ibidem.

28

Verbo Enciclopédia Luso Brasileira de Cultura, Editorial Verbo, Lisboa, 1980,

vol. n.º 14, coluna 1071.

29

AAVV, Geografia de Portugal, dirigida por Carlos Alberto Medeiros, Edição do

Círculo de Leitores, 4 vol., Rio de Mouro, 2005. (cada volume tem coordenador próprio

Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 2001, p. 75.

Ibidem, p. 76.

32

AAVV, Diccionnaire de L’Urbanisme et de L’Aménagement, Coord. de Pierre
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31
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AMARAL, Ilídio do, in Acerca de “Paisagem”: Apontamento para um debate,

incluído na Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia, Volume XXXVI, número 72,
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e autores diversos, de reputada credibilidade, consoante a temática tratada)

Merlin, que dirige conjuntamente a edição com Françoise Choay, Presses Universitaires
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de France, 1988.
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Idem, pp. 187-188.

34

Idem, pp. 560-561.

35

AAVV, Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada, Editora Actar, Proyecto

C APÍTULO

33

del Grupo Metápolis – desarrollado en el Instituto Metápolis de Arquitectura Avanzada

36

Idem, p. 295.

37

VROOM, Meto J.,op.cit.

38

Idem, p. 178.

39

Idem, p. 178. BRINCKERHOFF-JACKSON, John, Concluding with Landscapes, in

Discovering the Vernacular Landscape, Yale University Press, New Haven, 1984, pp. 147157.

PARTE III.2

40

A Paisagem e a geogr afia (p. 83 - 106)

GREGOTTI, Vittorio, in Território da Arquitetura, p. 61. Esta obra, editada em

1972 em Itália, pela editora Feltrinelli, de Milão, foi estudada a partir da segunda
edição da tradução brasileira, da Editora Perspectiva, colecção Debates: Arquitetura,
n.º 111, São Paulo, de 1994. A abordagem a esta temática integra o segundo capítulo,
sob a designação A forma do território, pp. 61-104, do qual, sugestivamente, os títulos
dos dois primeiros sub capítulos integram a palavra paisagem, a páginas 61 e 64. Todo
o conteúdo aborda a complexidade das relações geográficas e paisagísticas que
estavam no suporte de um debate crescente, sobre a importância do meio natural
e a compreensão das implicações da acção humana sobre o meio ambiente. A
contribuição de Gregotti pretendia incluir nesse debate a componente arquitectónica
e, particularmente, a dimensão urbanística dos actos projectuais em arquitectura.
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– sob ideia original de Manuel Gausa, Vicent Guallart e Willy Müller, Barcelona, 2001.

41

Idem. Gregotti refere em nota a obra Anthropogeographie, de Friedrich

Ratzel, editada em dois volumes, entre 1882 e 1891, em Estugarada, para explicar um
entendimento diverso que dá à designação que a titula. Para Ratzel trata-se de estudar
a actividade dos grupos humanos em função do ambiente geográfico, enquanto o
arquitecto pretende apenas associar à Antropogeografia a condição geográfica
dos territórios, modificados pela acção da presença e actividade humanas, como
se virá a generalizar no âmbito da própria geografia, num sentido que ele pretende
reforçar. Esta dicotomia está no centro de um diálogo intenso que se estabelecera, à
data da publicação de Ratzel – e que subsistia ainda à data da edição de Gregotti,
entre geógrafos e sociólogos, inicialmente liderados por Durkheim e depois pelos seus

compreensão do quadro sociológico. Este e outros debates paralelos acabaram
por ditar os determinismos geográficos, que acabariam por fracturar e espartilhar a
disciplina em múltiplos campos de investigação, e que a afastaram, temporariamente,
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discípulos – abrindo caminho ao estabelecimento de uma renovada e crescente

do objecto paisagem.

42

Ibidem, p. 62. Note-se a utilização curiosa das designações anglófonas que

denota, a nosso ver, algum desconforto relativamente a um implícito alargamento do
âmbito disciplinar da arquitectura face às disciplinas urbanísticas. A especialização
de que estas eram alvo no quadro cultural anglo-saxónico opunha-se à tentativa
de reenquadramento que, no sul da Europa, se ia estabelecendo a partir de uma
redescoberta da matriz arquitectónica de base renascentista, que o historicismo e a
valorização da tratadística italiana então punham em evidência.
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43

Ibidem, p. 75. Tratando-se de um documento profundamente datado e hoje

fácil de compreender, não deixa de ser pertinente a clareza com que, avisadamente,
Gregotti alerta os seus leitores, logo na introdução. Aí, afirma que olha o texto como
um ensaio oscilante entre as ideias do pensamento fenomenológico, baseado em
Merleau-Ponty – e no seu correligionário italiano Enzo Paci – e as teses do estruturalismo,
aplicado aos campos da antropologia e da semiologia.

44

É o autor de Cosmos. Ensaio de uma descrição física do Mundo, cujo Tomo

I foi publicado a partir de 1844, e é considerado um dos fundadores da geografia
moderna e científica. O autor acredita na existência de uma harmonia interna do
nosso mundo. Também Gregotti, na p. 63 da obra anteriormente referida, se refere
a Humboldt, situando nas suas reflexões o princípio da construção de uma geografia
científica, que contraria a tendência de fragmentação do determinismo geográfico.

45

Sobre as relações entre a geografia e a história desenhava-se à data uma

já ampla oferta de reflexões, que variavam entre a construção de uma relação
articulada entre ambas – que podemos identificar com o trabalho de Lucien Febvre – e
o desenvolvimento de estudos especificamente aplicados à cidade e à arquitectura
– como os de Marcel Poète e de Pierre Lavedan –, que Gregotti não deixa de referir
implicitamente neste quadro contextual, no seu escrito, a páginas 63 e 64. Também as
obras de Antoine Bailly (1975) e Armand Frémont (1976), referidas por P. Claval na obra
A nova geografia, p. 158 (ver p.f. nota 33).

46

A importância deste trabalho residia na tentativa de fundamentar o conceito

de região geográfica, a partir da identificação de características formais homogéneas,
que se viria a repetir noutras regiões europeias durante as décadas de vinte e trinta,
contribuindo, nomeadamente, para a construção de uma identidade nórdica
específica, que muito cedo ficou evidente na produção dos espaços verdes urbanos,

como geradores de identidade e coesão social, nas décadas seguintes. Extrapola-se
esta leitura cruzada a partir da nota de rodapé, inscrita na p. 64.

47

O papel do arquitecto Giuseppe Samonà (Palermo, 1898 – Roma, 1983) foi

alvo de análise numa publicação anterior do autor, intitulada: Da poesia urbana a
uma poética urbano-arquitectónica, Prova de Capacidade Científica apresentada à
Universidade de Coimbra, edição do autor, Coimbra, 1997, p. 38. A importância deste

prematuro reconhecimento da necessidade de alinhar arquitectura e urbanismo,

E

assume a direcção do mesmo, um corpo disciplinar que agrupa sob a designação
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genérica de Análise Urbana.
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subjugados a uma disciplina férrea, numa procura conjunta das suas tradições histórica
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personagem da história da arquitectura italiana é muito relevante pelo perspicaz e

e tratadística. A sua consciencialização ocorre muito cedo e leva-o a definir uma
estratégia precisa, de ocupação de um campo de investigação, enquanto outros
simplesmente o disputavam. No Instituto Universitário de Arquitectura de Veneza ele
vai construir paulatinamente, desde 1936, e especialmente entre 1945 e 1971, quando

F IM

O excerto é extraído de Juan Luís de las Rivas, in El espacio como lugar,

94, e foi livremente traduzido pelo autor. Nesta obra aborda-se, detalhadamente, a
contribuição das escolas italianas da análise urbana para a construção e revalidação
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capítulo III, intitulado La complejidad de lo urbano y el lugar recuperado, pp. 93-

DE

48

do lugar, em período de plena revisão crítica do movimento moderno. A sua
compreensão vai definir posteriormente, com clareza, um espaço de oportunidade
para as arquitecturas, no âmbito do projecto urbanístico, em escalas de intervenção
alargadas, associadas ao planeamento urbano e territorial.

Valerá a pena referir, a este propósito, a edição de novas histórias da

arquitectura, nomeadamente as histórias críticas de Renato Fusco, que se iniciam com
a publicação, em 1968, de La idea de Arquitectura. História de la crítica desde Violletle-Duc a Persico, e depois com a sua Historia de la Arquitectura Contemporanea, em
1975, nas datas das primeiras edições italianas. Mais tarde, em 1983, o mesmo Fusco
editará uma História da Arte Contemporânea, estabelecendo uma fortíssima conexão
crítica entre arte e arquitectura. Nestas obras, a ideia de identificar um conjunto de
valores inalteráveis apropria a experimentação de Samonà e dá-lhe continuidade
e força. Resultará deste processo um uso amplo do conceito de invariantes, ou
permanências, como foi também designado, que se repercute em obras de grande
divulgação – a que não escapa, por exemplo, a Historia Crítica da la Arquitectura
Moderna, de K. Frampton, de 1980 –, que vão difundir vigorosamente o conceito no
âmago do debate disciplinar em curso, sobre a revisão do moderno.

50

SAMONÀ, Giuseppe, Una valoración del futuro da la Ciudad como problema

de su relación con la Arquitectura, escrito em 1971, publicado na revista Casabella e
posteriormente republicado, em 1985, integrado na revista Architectural Design, n.º
55, de Maio/Junho, publicada em Londres. Este número, que contempla um ampla
contribuição de autores italianos, faz eco do confronto entre a divergência do processo
de revisão crítica desenvolvido em Itália e o historicismo pós-moderno, que se vinha a
impor, sobretudo nos E.U.A..

51

Cfr., Rivas, op. cit. p. 90.

52

Idem, p. 93.
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49

53

Ernesto N. Rogers explora largamente estes conceitos na obra Experiencia de

la Arquitectura, editada originalmente em 1958, que conhecemos através da edição
Argentina, de 1965.

54

Rivas, op. cit., p. 92.

55

Emilio Battisti, in Architettura Ideologia y Scienza – editado em 1975, e estudado

a partir da edição castelhana de 1980 – de que se destaca o capítulo VII, Estructura
urbana y transformaciones territoriales, a partir da p. 227. Anterior e preparatório,
refere-se o ensaio que assina, em parceria com Sérgio Crotti, intitulado Note sulla
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lettura del paesagio antropogeografico, inserido no número duplo especial, 87-88,
da Revista Edilizia Moderna, editado em Milão, por V. Gregotti, em 1965, pp. 53-59.
Esta publicação incluía também uma primeira versão daquele que será, mais tarde,
transformado no II capítulo amplamente referido, do livro de V. Gregotti, que temos
vindo analisar.

Relativamente ao livro de Battisti, importa explicar que a obra tem

particular importância por analisar a cidade à luz de três categorias fundamentais a
saber: a tipologia, a tecnologia e, com especial interesse, a morfologia urbana. Para
realizar este propósito o autor vai percorrer toda a história da cidade contemporânea
e acabará por cruzar, no capítulo seguinte, toda essa avaliação com a leitura da
ideologia marxista – com relevo para o diálogo antagónico entre o materialismo
dialéctico e o materialismo histórico – e as suas contradições, à luz da evolução
da filosofia das ciências. O objectivo é o de colocar a arquitectura na mediação
entre os sistemas de conhecimento e as práticas operativas, onde estas últimas
serão responsáveis pela transformação do ambiente físico em função das estruturas

174

económico-sociais. Afirma que a arquitectura não é por isso enquadrável, quer no
âmbito das ciências do homem, quer no das ciências da natureza, para o que recorre
ao Antidühring, de F. Engels.

56

Giulio Carlo Argan, Sobre el concepto de tipo en arquitectura, editado

originalmente em 1965, de que conhecemos a edição argentina, de 1969.

57

Aldo Rossi, in A Arquitectura da Cidade, editado em 1966 e traduzido para o

português em 1977, e Carlo Aymonino, in Origenes y Desarollo de la Ciudad Moderna,
com edição original de 1971, e tradução castelhana de 1972.

58

Do mesmo autor, editado em 1975, El significado de las ciudades, na edição

castelhana de 1981.

59

Que foram designadas, nas arquitecturas, pela expressão comum de pós-

modernismos historicistas, com variações sensíveis entre as abordagens europeia e
norte-americana, que podem ser conotadas, simplificadamente, com as propostas de
impacto urbano de Leon e Rob Krier, de Maurice Culot e, do outro lado do Atântico,
de Michael Graves – aqui com desenvolvimentos permanentes até ao presente, como
veremos. Este confronto será melhor explorado no capítulo seguinte, onde é abordada a
aproximação da arquitectura ao território, através do desenho da paisagem urbana.

60

Por exemplo, através da difusão da Teoria dos Lugares Centrais, de Christaler,

assente na possibilidade ideal, e irreal, de planear sobre um suporte geofísico
absolutamente isotrópico, que a realidade das paisagens não pode oferecer.

61

De que são exemplo: a Análise dos Limiares; ou, mais recentemente, a Análise

Sintáctica, aplicada indiferenciadamente à morfologia arquitectónica ou urbana. Em

qualquer dos casos estes métodos acreditam na possibilidade de uma redenção da
qualidade arquitectónica pela via da aplicação sistemática de técnicas e modelos
de monitorização e controlo que as novas tecnologias tendem a optimizar, de modo
cada vez mais preciso e abstracto.

62

A presença de uma dimensão ambiental evidente, na tradição de alguma

tratadística arquitectónica, foi amplamente continuada no pensamento utópico e

XX. Aqui, o desenho da cidade encontrou lugar de relevo para o questionar da

E

de Estudos Geográficos, Lisboa, 2001. Este número especial comemorou os trinta e
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cinco anos da Revista, fazendo um balanço do seu percurso desde a fundação, em
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1966 – através de um notável artigo de um dos seus fundadores, Ilídio do Amaral – e
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prestou ainda uma homenagem à memória de Orlando Ribeiro – outro e porventura o
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cidade clássica, e os modelos urbanos alternativos proliferaram, sugestionando
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também na experimentação urbanística, da transição do século XIX para o Século

novas morfologias urbanas, que só se viriam a concretizar na prática, com restrições
conhecidas, com a afirmação do movimento moderno.

63

Finisterra. Revista Portuguesa de Geografia, Volume XXXVI, número 72, Centro

à data. As contribuições, de espectro largo, incluem leituras de geógrafos e não
geógrafos sobre o panorama disciplinar, estabelecendo pontes, abrindo pistas de
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mais importante dos fundadores, da revista e do centro – recentemente desaparecido

interpretação e actualizando, com distância crítica, o conhecimento sobre os factos
relevantes da construção disciplinar, ao longo de mais de 150 anos. A presença
de Orlando Ribeiro é marcada pela republicação de um artigo de 1982, intitulado
Paisagens, Regiões e Organização do Espaço, pleno de actualidade, numa tradução

fora publicada em versão francesa nos Scritti Geografici in Onore di Aldo Sestini, em
Florença, acabara primeiramente republicada, igualmente em francês, nos Opúsculos
Geográficos, vol. I, Lisboa, 1989, pp. 337-352.

64

Ibidem, p. 27. Por Carlos Alberto Medeiros, na introdução ao artigo de Orlando

Ribeiro.

65

Ibidem, p. 29. Excerto extraído do texto de Orlando Ribeiro, ao definir paisagem,

no âmbito da explicação inicial do objecto do seu ensaio, anteriormente referido.

66

Ibidem, p. 30. Max Sorre, citado por Orlando Ribeiro.

67

Conjugam-se, neste parágrafo, as ideias de Lautensach e de Vidal de La

Blache, – dois dos principais pensadores da geografia regional, sendo o primeiro o
seu mentor e o segundo um dos seus mais activos agentes –, tal como as cita e expõe
Orlando Ribeiro no ensaio anteriormente citado, p. 31.

68

Ibidem, p. 32.

69

Teresa Barata Salgueiro, in Paisagem e Geografia, publicado na Revista

Finisterra já referida, p. 40. Esta investigadora da geografia urbana é autora de A
Cidade em Portugal. Uma geografia urbana, de 1992, que se constitui como um dos
mais importantes registos evolutivos da realidade urbana portuguesa, lida à luz de
um modelo de base regional. No entanto, nesta obra regista-se, complementarmente,
a observação directa do espaço geográfico e as tendências mais recentes, onde a
presença dos instrumentos de base cultural informam a análise morfológica. A história
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de Carlos Alberto Medeiros, a partir do original em francês – a publicação original, que

assume um papel tão importante como o da avaliação dos comportamentos sociais,
ou de qualquer outra sub-disciplina parcelar, de que a demografia ou a economia
servem de exemplos relevantes, para produzir um resultado que objectivamente
interesse à aplicação nos estudos de planeamento, em escalas diversas.

70

Idem, p. 40-51. Como nos explica detalhadamente Teresa Barata Salgueiro,

invocando Pattison (1964), Haggett (1975), Harvey (1983) e Peet (1998).

71

Idem, p. 43. Também Paul Claval se dedica afincadamente à explicação

precoce desta matéria, por exemplo na sua obra de síntese intitulada A Nova Geografia

ainda referir, de Peter Haggett, a obra Geography: a modern synthesis, editada em
Nova York, pela Harper & Row, na 2ª edição, 1975, p. 620.
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(ver p.f. nota 33). Como obra complementar, relevante e amplamente citada, podemos

72

Paul Claval, in A Nova Geografia, editada entre nós em 1982, em Coimbra, pela

Livraria Almedina, a partir da tradução do original em francês, La nouvelle géographie,
que integrou a colecção Que sais-je?, da PUF, Paris, 1977. É também Claval que
identifica Peter Gould, nesta obra, p. 11. Curiosamente, num colóquio na Sorbonne,
em 1996, Claval vai fixar o fim da geografia clássica em 1968, na sua comunicação,
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que faz publicar.

73

Ibidem, p. 15. Vidal de La Blache citado por Paul Claval.

74

Ibidem, p. 21.

75

Ibidem, p. 17.

76

Ibidem, p. 21.

77

Note-se que este processo, depois de mais de três décadas, continua a

dominar um modelo importante que, apoiado nos novos mecanismos tecnológicos
da era digital, deu origem aos sistemas de informação geográfica, que hoje assumem
uma importância espantosa e se tornaram num dos mais relevantes instrumentos
auxiliares das acções de planeamento, tendo alcançado, já recentemente, elevados
índices de parametrização, que os tornam interactivos e proporcionam desempenhos
multidisciplinares integrados.

78

CAVAL, Paul, op.cit., p. 30.

79

Hildebert Isnard, in O Espaço Geográfico, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pp.

11-16. O assunto é tratado no texto de introdução a esta obra de síntese, sob a titulação
À procura de uma epistemologia da geografia. O livro foi publicado originalmente por:
Presses Universitaires de France, inserido na colecção Le Géographe, nº 25, Paris, em
1978, tendo sido traduzido entre nós em 1980, apesar da edição ser mais tardia.

80

Paul Claval publica, no período da dobra do milénio e em impressionante

sequência, Géographie Culturelle, em 1995, Épistémologie de la Géographie, em
2001, Géographie Culturelle: une nouvelle approche des sociétés et des milieux e La
Géographie du XXIe Siècle, em 2003. Deve associar-se, por fim, a obra Histoire de la
Géographie Française: de 1870 à nos jours, de 1998.

81

Ao longo de todo o século XX podem enumerar-se diversas obras, de

importantes autores – das quais aproveitamos para identificar, do já referenciado
Peter Haggett, a obra L’analyse spatiale en géographie humaine, editado em Paris
em 1973, e An Introduction to Scientific Reasoning in Geography, editado em Nova
York, em 1975, de Douglas Amadeo e Reginald Golledge – que correlacionam
correntes teóricas, objecto de estudo e métodos utilizados. Nem sempre o registo
geográfico se deteve na apresentação estrita de resultados e, como já foi referido,
na disciplina foram sendo progressivamente conquistados adeptos de uma sólida

observação e tratamento de resultados não podiam ser indiferentes. A nova geografia

E

em Paris, respectivamente em 1975 e 1976. Igualmente, de novo, a obra já referida, de
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Paul Claval, que no capítulo II trata exactamente alguns dos métodos, em síntese muito
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breve, e as actualizações já referenciadas (nota anterior). Poderão ainda associar-se,
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para o período mas recente, o artigo já citado de Teresa Barata Salgueiro, na Revista
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viu esses métodos substancialmente ampliados pelo desenvolvimento dos processos
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construção teórica disciplinar – que a pudesse estabilizar – a quem os métodos de

matemáticos aplicados à disciplina, mas também pela experimentação dos métodos
e processos das demais disciplinas com interesses afins, nas ciências sociais e humanas,
como foi já explicado. Parece-nos ainda assim pertinente apontar também, de Antoine
Bailly, L’organisation urbaine, e de Armand Frémont, La région, espace vécu, editados

seguinte, publicado na mesma revista, por Álvaro Domingues, sob a designação A
paisagem revisitada.

82
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Finisterra, quando identifica as mais importantes correntes actuais, tal como o artigo

CLAVAL, Paul, Op. Cit., p. 150. Como nos recorda, na obra de síntese

anteriormente citada.

Como faz Jorge Gaspar, in O Retorno da Paisagem à Geografia. Este artigo

é igualmente publicado no número 72, já referido, da Revista Finisterra, e apresenta
um espectro temático alargado, contemplando de modo convicto a importância da
exploração dos diversos sentidos pela geografia, p. 89 e seguintes.

84

Ibidem p. 96-97. Jorge Gaspar traça neste artigo uma narração ampla que dá

conta da presença, na literatura e nas ciências, de diversos conceitos de paisagem,
que se articulam com diferentes paradigmas da disciplina. Dá ainda ênfase a novas
dimensões sensoriais, e integra a componente da memória e a importância da escala
nos estudos da paisagem.

85

Esta consideração será posteriormente alvo de apreciação e remete, por

exemplo, para o planeamento à escala da paisagem, que é proposto como exercício
disciplinar, por Paul Sellman em obra homónima – Planning at Landscape Scale.

86

Curiosamente Álvaro Domingues acaba por se revelar, no nosso país, o mais

inconformado dos geógrafos, no que à paisagem respeita. Ao contrário de tantos
outros, que simplesmente apontam o desconforto, ele avança com novas leituras e
com narrativas de conciliação, entre o mundo real e o seu projecto cultural, para o
qual é bem evidente a secundarização do projecto físico de espacialização territorial.
Numa significativa sequência de artigos e publicações que tem vindo a editar, em
parcerias várias que não excluem um profundo e completo varrimento do território
nacional, procura sistematicamente colocar em perspectiva uma realidade urbana
e peri-urbana que se reproduz sem fim, e que a sociedade não consegue assimilar
culturalmente, por carência absoluta de novos referentes de validação estética, que
urge construir. Renegando sistematicamente a nostalgia naturalista e romântica, não
deixa de ser curioso que não decorra da sua cruzada, até ao momento, qualquer nova
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proposta de validação destes territórios. Porventura, a representação psicológica das
paisagens é hoje muito mais importante que a condição visual, ou a sua imagem
real, num mundo em que as imagens são um produto de marketing institucional onde
concorrem inúmeros valores. Vejam-se, por exemplo, os textos que integram as obras:
DOMINGUES, Álvaro, e outros, in Cidade e Democracia. 30 Anos de Transformação
Urbana em Portugal., Argumentum, Lisboa, 2006; e Políticas Urbanas (coord. Por Nuno
Portas), CEFA – F.C.G., Lisboa, 2003.

87

Que lembramos das abordagens de Gordon Cullen e de Kevyn Lynch. Não se

fazem agora quaisquer cedências às leituras centradas no objecto arquitectónico e na

dispersa ou difusa.
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cidade histórica, que já não detém qualquer ascendente sobre a restante urbanidade,

BERTRAND, Georges, La “Science du paysage“, une “Science Diagonale“,

1972, p. 131.

89

Cfr. nota 40, pp. 95-109. Como nos explica Hildebert Isnard, in O Espaço

Geográfico, Livraria Almedina, Coimbra, 1982, pág. 15. Esta obra de síntese, foi traduzida
entre nós em 1980, como podemos confirmar em nota do tradutor – João Victor G. da
Silva Pereira –, no prólogo, p. 5-10, onde este último dá conhecimento do evidente
clima de tensão interna que acompanha, à data, o debate epistemológico em curso,
sobre as ciências sociais, espairando-se de modo complexo sobre a geografia. Melhor
dito, sobre as diferentes correntes disciplinares que na disciplina se degladiam, no
âmbito da construção emergente de uma “geografia sistémica e científica”. Na prática
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ele sintetiza, relevando a conciliação necessária, invocada por Vila Valenti – que
terá sido matéria de apelo em plena sessão de encerramento do II Colóquio Ibérico,
em Lisboa, em Outubro de 1980 –, entre as correntes que opõem reciprocamente a
submissão dos valores qualitativos aos valores quantitativos, e vice-versa. Os binómios
que a tradição geográfica opõe, à data, são identificados, por João Victor Pereira,
do seguinte modo: geografia geral / geografia regional; determinismo / possibilismo;
escola alemã / escola francesa. Tomando partido evidente, ele afirma, na página 7 da
obra referida, Apesar de todos os aspectos positivos, de todos os factores que terão
de entrar numa análise multivariada ela não é suficientemente “variada”, (...) para
integrar os aspectos qualitativos que diferenciam um Homem de outro Homem que
reage personalizadamente e de maneira imprevisível.

90

Idem, ISNARD, Hildebert, p. 177 e seguintes, integrando o Capítulo I, da

Terceira Parte da obra. Não será lícito admitir que com esta preocupação ele se
referisse especialmente ao facto, hoje evidente, de todo o sistema social ocidental se
projectar, maioritariamente, não sobre um qualquer sistema ecológico de base natural,
mas antes sobre um espaço geográfico já estabelecido em fase precedente, ou seja
sobre um geossistema urbano, em que a maior parte das vezes o sistema natural foi
profundamente substituído por um espaço geográfico intensamente urbanizado.

91

Ibidem, p. 192 e seguintes, integrando o Capítulo II, da Terceira Parte da obra.

92

Ibidem, p. 197.
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Ar te e Paisagem (p. 107 - 116)

Como nos ensina Augustin Berque, na obra anteriormente referida,

Cinq

propositions pour une théorie du paysage. Seyssel, Champ Vallon, col. Pays-Paysages,
1994.

94

W. Benjamin, in Livre des Passages, Paris 1982 – compilação de textos escritos

a paisagem urbana em objecto mitológico, onde espaços e objectos, por vezes
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entre 1927-40, editados simultaneamente em alemão, francês e italiano – transforma

E

de imagens que remontam a um passado pessoal da infância, na Berlim de que foi
desligado pela expatriação.

95

Thoreau, Henry David, in Walden ou a vida nos bosques, Antígona, Lisboa,

1999, (1851).
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até marginais, se apegam a constelações de memórias e recordações pessoais, ou

DE

Ambas as citações são apresentadas em traduções livres do autor, a

exemplo www.bopsecrets.org/SI/Chtcheglov.htm.

97

Idem, CARERI, Francesco, in Walkscapes, p.176.

98

Idem, CARERI, Francesco, in Walkscapes, p. 144.

C APÍTULO

internacional situacionista, em múltiplas edições, impressas e on-line, como por

DE

partir da obra de Francesco Careri, Walkscapes. Walking as an aesthetic practice,
GG Land&Scape, Barcelona, 2003, p. 110. Podem consultar-se os documentos da
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Fl âneur ... (p. 117 - 123)

WHITE, Edmund, in Paris, os passeios de um Flâneur, Asa Editores, S.A., Porto,

2004, p. 50.
O autor refere-se sem dúvida à figura do Arlequim, personagem maior, de muito
sucesso, da Companhia de Teatro de Comedia Gelosi, convidada pelo Rei Henrique
IV e instalada em Paris, depois de uma apresentação à corte, no Castelo de Blois, no
Loire. A figura caracterizava de improviso, caricaturando, os tipos e comportamentos
sociais mais reconhecíveis, e facilmente envolveu na sua representação a crítica a
este peculiar modo tão parisiense.
Este teatro de crítica social renascentista, de origem italiana – tal como a rainha e o
espírito da corte – que conhecemos por Commedia dell’Arte, esteve na origem da
Comédie Française que parodia a realidade medieval ou pós-medieval.

100

Idem, WHITE, Edmund, p. 52.

101

Idem, p. 53.

102

Ibidem. Confirmável em: BAUDELAIRE, Charles, Le peintre de la vie moderne,

cap. L’ artiste, homme du monde, homme des foules et enfant, versão publie.net,
p.22.

103

Que podemos encontrar, ainda em E. White, pág. 54, e confirmar em:

BAUDELAIRE, Charles, Le peintre de la vie moderne, cap. Le dandy, versão publie.net,

p59-66.

104

Pedro Calafate, Teoria e Arte dos Jardins no Século XVIII em Portugal, in

Philosophica 4, A Cidade, editada pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, 1994, pp. 127-140.

105

SERRÃO, Adriana, Filosofia e Paisagem. Aproximações a uma categoria

estética, in Philosophica 23, editada pelo Departamento de Filosofia da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, 2004, pp. 87-102.

MORUJÃO, Carlos, Mito e história nas meditações de Rousseau sobre o destino

da Europa, in Philosophica 4, A Cidade, editada pelo Departamento de Filosofia da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 109-126.
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106

107

Op. cit., Edmund White, p. 55.

108

Idem, p. 58. Sobre Atget pode consultar-se obra editada postumamente,

dirigida por Berenice Abbott, Atget, Photographe de Paris, Editions. Henri Jonquières,
Paris, Editor. E. Weyhe, New York, 1930 (como fotógrafa editora).

109

Op. cit., Edmund White, p. 59.

110

Como é longamente explorado em CHOAY, Françoise, Alegoria do Património,
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Edições 70, Arte e Comunicação, Lisboa, 2000.

111

Idem, p. 58. Berenice Abbott foi a fotógrafa americana que descobriu a obra

de Atget, pouco antes da sua morte, e fez de parte da sua vida uma cruzada pela
divulgação do seu trabalho extraordinário. Além da obra já indicada podem estudar-se:
Vision of Paris: The Photographs of Eugène Atget, the Words of Marcel Proust, Editor
Arthur D. Trottenberg, Macmillan, New York, 1963, e ainda, The World of Atget, Horizon,
New York, 1964, entre muitas outras edições mais recentes.

PARTE III 3.2

Der ivas ... (p. 124 - 137)

112

CARERI, Francesco, Op. cit., p. 72. Citando Das Passagen-Werk, 1929.

113

Idem, p. 70.

114

Idem, p. 81.

115

Idem, p. 184.

116

Idem, p. 100.

117

Idem, p. 98. Citando o formulário para um novo urbanismo de Gilles Ivan,

consultável em www.bopsecrets.org/SI/Chtcheglov.htm.

PARTE III.3.3

118

Pr ecur sor es ... (p. 138 - 149)

WEILACHER, Udo, Between Landscape Architecture and Land Art, Birkhäuser,

Basel, Berlin, Boston, 1999, p. 43.

119

WEILACHER, Udo, Visionary Gardens: The modern landscapes of Ernst Cramer,

Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2001.

KASSLER, Elizabeth, Modern Gardens and the Landscapes, MOMA/Doubleday,

E

o autor cita uma entrevista concedida por Noguchi a Katherine Kuh para The Artist’s
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Voice, Nova Iorque, 1962, p. 186.
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Nova Iorque, 1964. Citada por WEILACHER, Udo, In Gardens. Profiles of Contemporary
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European Landscape Architecture, Birkhäuser, Basel, 2008, p. 152.
Pode consultar-se em http://www.springerlink.com/content/w947210081026736/

121

WEILACHER, Udo, Between Landscape Architecture and Land Art, p. 44, onde
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KASSLER, Elizabeth, op. cit.

123

WEILACHER, Udo, In Gardens. Profiles of Contemporary European Landscape
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Também consultável em http://www.economy-point.org/e/ernst-f-cramer.html.
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Architecture, Birkhäuser, Basel, 2008, p. 152.
Pode consultar-se em http://www.springerlink.com/content/w947210081026736/

124

LATZ, Peter, no Prefácio de WEILACHER, Udo, Visionary Gardens: The modern

125

Trata-se de um relato interpretativo e crítico baseado numa experiência

pessoal descrita pelo próprio artista Tony Smith, citado por JONES, Caroline, Machine
in the Studio, Constructing the Postwar American Artist, The University of Chicago Press,
Chicago, 1996, p. 276. Confrontar com CARERI, Francesco, Walkscapes. Walking as an
aesthetic practice, GG Land&Scape, Barcelona, 2003, p. 120.

126

Revista Artforum, que partilha o tributo com October, Avalanche e Arena.

127

Excerto de entrevista por Samuel Wagstaff, Jr. publicada sob o título Talking

with Tony Smith na revista Artforum, no número 4, volume 5, de Dezembro de 1966, p.
18.

128

Título da primeira exposição, onde a experiência artística na paisagem é

apresentada por Robert Smithson na Galeria Dwan, em Nova Iorque, em 1968. Este
nome coincide com o título do livro, que ele compra num quiosque juntamente com o
jornal diário e que leva como leitura, na sua deslocação a Passaic, a 20 de Setembro
(Careri, op. cit., p. 160) ou a 30 de Setembro (Robert Smithson na edição GG Mínima,
GG, 2006) de 1967, que resultará na referida exposição, onde propõe uma visita aos
The Monuments of Passaic.
ALDISS, Brian, Earthworks, Faber & Faber, UK, 1965.

129

130

JONES, Caroline, op.cit., p. 276.

RUËGG, Arthur, no Prefácio de WEILACHER, Udo, Visionary Gardens: The modern
landscapes of Ernst Cramer, Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2001, p. 10.
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landscapes of Ernst Cramer, Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2001, p. 9.
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131

L AND -A RT (p. 150 - 163)

Udo Weilacher, afirma-o na entrada Land-Art da obra Landsape + 100 palabras

para habitarlo, na p. 114., e estará associado ao título de um livro.

132

Como nos ensina Tonia Raquejo, na obra Arte Hoy. Land Art, Editorial Nerea,

San Sebastian, 1998, p.7. Contudo este é, também, aparentemente, o título do livro de
bolso que Robert Smithson terá comprado, juntamente com o jornal, na manhã de 20 de
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Setembro de 1967, quando parte para a sua criativa jornada a Passaic, New Jersey. Ele
leva-o consigo, nesta sua experiência iniciática, da qual resultará a identificação dos
monumentos… The Monuments of Passaic será depois o título de um artigo publicado
por Smithson, na revista ArtForum, em Dezembro de 1967, precisamente um ano após
a publicação do relato da viagem de Tony Smith.

133

TIBERGHIEN, Gilles A., Nature, Art, Paysage, Actes Sud/ENSP/Centre du Paysage,

Arles, 2001.
No livro referido o autor faz uma ampla abordagem ao tema e organiza de modo claro
os diferentes tipos de acção, incluindo os exemplos mais antigos e a ainda as mais
recentes manifestações deste tipo de arte, que se revigorou na última década.

134

Esta exposição viria a coligir documentos de registo fotográfico e cartográfico

de uma acção de Smithson, que ele entretanto publicara em Dezembro de 1967 na

182

revista Artforum – exactamente um ano após o texto de Smith – sob o título The Monuments
of Passaic. Este artigo muito divulgado e republicado, dispõe de uma primeira versão
castelhana recente, pela editorial GG, na sua colecção mínima, datada de 2006, e de
uma versão intitulada A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, integrada na
obra Robert Smithon: The Collected Writings, University of Califórnia Press, 1996, editada
por Jack Flam.

135

Ver LOOCK, Ulrich (ed.), A Obra de Arte sob Fogo, Inovações Artísticas, 1965-

1975, Público e Fundação de Serralves, Colecção de Arte Contemporânea Público
Serralves 01, Porto, 2004.
Ver também GROOS, Ulrike, HESS, Barbara e WEVERS, Ursula (eds.), Ready to
Shoot, Fernsehgalerie Gerry Schum, Videogalerie Schum, Snoeck, Porto, 2004.

136

HOLT, Nancy (ed.), The Writings of Robert Smithson, New York University Press,

Nova Iorque, 1979, p.112.
Estas considerações inserem-se no capítulo Discussions with Heizer, Oppenheim,
Smithson, 1970. Smithson acabará por ser, em boa verdade, numa primeira fase,
simultaneamente o artista mais visível e o principal agente teorizador do movimento. A
obra foi revista e expandida para reedição, pela University of California Press, em 1996,
tendo como editor Jack Flam.

137

Declarações inseridas e sustentadas num interessante site mantido na internet,

sobre a vida e obra do artista, nascido em 1944, e ainda hoje activo. Na verdade a
sua obra foi e é alvo de acompanhamento permanente e grande parte dela, ou dos
locais onde foi desenvolvida, são hoje propriedade de instituições ligadas à arte ou
fundações que a promovem. O artista mantém actividade há mais de trinta e sete
anos num estaleiro que detém, a obra Cidade, onde desenvolve presentemente a
quinta fase, e à qual vedou temporariamente o acesso, alheando-se igualmente dos

media. Este lugar onde erigiu diversos Complexos, segundo designação sua, viu já por
diversas vezes revelada a extensão dessa imensa criação. As declarações referidas
podem ser consultadas em:
http://doublenegative.tarasen.net/double_negative.html

138

Udo Weilacher, afirma-o de novo na obra de síntese coordenada por Daniela

Colafranceshi, Landsape + 100 palabras para habitarlo, na entrada Land-Art, p. 115,

Between Landscape Architecture and Land-Art, e ainda em

Gilles Tiberghien, nas

RAQUEJO, Tonia, LAND ART, col. Arte Hoy, n.º 1, Editorial Nerea, S.A. , San

Sebastian, 2003 (1.ª ed.1998), p.45.

140

Este artigo e outros escritos diversos de Smithson, bem como a informação
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obras Land Art e Nature, Art, Paysage.
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mas é também recorrente em qualquer das suas obras de fundo, nomeadamente em

mais generalizada sobre a sua obra e biografia, podem ser livremente consultados na
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página oficial sobre o artista que é mantida na Internet, sustentada em acordo com a
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James Cohan Gallery, New York:
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RAQUEJO, Tonia, idem, p.37.

142

Idem, p. 47.

143

Idem, p. 46. Na obra The Writings of Robert Smithson, editada por Nancy Holt

144

Ibidem.

145

Udo Weilacher, idem na entrada Land-Art da obra Landsape + 100 palabras

para habitarlo, p. 115

146

RAQUEJO, Tonia, idem, p.46.
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em 66, pode consultar-se na p. 11.
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http://www.robertsmithson.com/essays/entropy_and.htm
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Parte IV - estado da arte | ARQUITECTURA E PAISAGEM

Vestir a pele da Paisagem
1. A Paisagem nos domínios da arquitectura
2. A arquitectura portuguesa e a sensibilidade à Paisagem

Vestir a pele da Paisagem

Para estabelecer o estado da arte da paisagem no quadro da realidade
das disciplinas transformadoras, importa definir primeiro o que se pretende
dizer com esta atribuição de estatuto. Já antes se manifestou a vontade de
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tratar, nesta parte do texto, as actividades que dentro das categorias do
design remetem directamente para a transformação dos espaços físicos e
dos territórios, onde se desenvolvem as actividades humanas, e que para
esse fim são modelados e intencionalmente adaptados. Incluem-se dentro
deste grupo, naturalmente, todas as arquitecturas, que a designação
genérica pretende englobar de modo abrangente. Neste conjunto somos
obrigados a reconhecer a existência de uma forte e pertinente componente
informativa.

Surgem na primeira linha de pensamento a arquitectura e a arquitectura
paisagista,

como

actividades

projectuais

intensivas

e

directamente

vocacionadas, sendo disciplinas associadas à génese deste importante
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processo criativo. Contudo, resultaria demasiadamente superficial e frágil se
ignorássemos a importância e o envolvimento de muitas outras realidades
transformadoras, que sempre se acabarão por considerar. Parece-nos
fundamental que se esboce agora uma interpretação profunda das
circunstâncias que permitem descortinar caminhos para a concepção e
o projecto de arquitectura, que valorizam a paisagem de modo especial.
Alguns, sempre presentes, foram menorizados no centro do debate disciplinar,
e outros, simplesmente se alhearam na separação formativa e nas dimensões
técnicas específicas que separam as duas principais disciplinas que suportam
o tema.

Tratando-se de uma dissertação em arquitectura, não podemos deixar de
alertar que estas arquitecturas são afirmadas em sentido lato, abrangendo
actividades vulgarmente relacionadas com outras disciplinas específicas,
que actuam sobre o suporte físico de variadas maneiras e em processos
teoricamente convergentes, embora a sua segmentação disciplinar, muitas
vezes, contribua mais intensamente para um espartilhar de resultados do que
para a síntese espacial que sempre, qualquer arquitectura, deveria aspirar
alcançar.

Esta posição não nos permite, ainda assim, alargar a base de suporte
para além do que o nosso conhecimento disciplinar em arquitectura nos
autoriza interpretar, sem uma margem de erro demasiado elevada. Sobre

este assunto, a título de exemplo, relevamos a importância que todas as
actividades produtivas sempre tiveram, e a acutilância com que foram
sendo desencadeados, sistematicamente, os seus processos de adaptação,
sobre os solos e territórios das diferentes regiões geográficas. Estes processos
ocorreram, tantas e tantas vezes, sem que com eles possa ser conotada, à
partida, qualquer pretensão estética, e apenas para simplificar lembramos
as actividades agrícolas, por exemplo, ou os esforços para drenar e
proteger áreas insalubres e/ou inseguras, que acabaram por condicionar

quando alguma perenidade manteve as relações sócio culturais originais,
os padrões de caracterização e avaliação que essas sociedades hoje
manifestam, relativamente aos seus espaços e territórios de proximidade, e
de usufruto quotidiano, decorre desses processos ancestrais de construção,
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físicos resultantes. Inevitavelmente, em muitos desses casos, sobretudo
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a própria natureza dos padrões de conforto e apreciação dos espaços

simultaneamente cultural e geofísica. Nesses casos, a leitura e interpretação
actual dessas paisagens não poderá ignorar a importância que sobre ela é
exercida pela componente psicológica, que se enraizou na rede sociológica
de relações, dentro dos grupos sociais e das colectividades, que com elas
mantêm alguma conexão.

nem sempre podem ser apreciados de um ponto de vista meramente
arquitectónico, e sobre essas realidades limitaremos a nossa apreciação
ao que diz respeito à arquitectura, e ao que lhe é mais próximo. Contudo,
não inibiremos a interpretação e caracterização de muitas actividades
transformadoras, que implicam simples ou vastos actos de modelação, sempre
que certas actividades ou processos se viram condicionados a um programa
ou projecto, intencional e prévio. Nestas circunstâncias, encontrar se ão
quase todas as actividades produtivas recentes, e também a criação de um
maior conforto residencial, que após a industrialização e sobretudo desde o
início do século XX, obrigaram a imensos processos de infra estruturação dos
territórios, desenvolvidos no âmbito de projectos quase sempre conotados
com a prática das engenharias urbanas. A segmentação disciplinar e as
inúmeras especializações em que caiu a prática desta actividade criativa
e técnica, justifica que, de um modo englobador, as possamos incluir na
designação genérica de engenharias do território, fazendo assim a sua
associação ao grupo das disciplinas transformadoras, das categorias do
design, através da arquitectura. Isso justificará que todas as alusões a casos
deste tipo sejam feitas na primeira secção, que à arquitectura respeita.

Na segunda secção, analisam-se em maior detalhe os processos de
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Os fenómenos anteriormente descritos, de escala e natureza muito diversa,

aprofundamento da experiência nacional e a inclusão progressiva de
uma dimensão paisagista no projecto. Cremos que o aprofundamento dos
conhecimentos, em matéria da arquitectura paisagista, nos ajudou a construir
uma sensibilidade que agora pode permitir falar de paisagem de modo
mais abrangente. A aproximação disciplinar entre estas arquitecturas, que
colocam problemas pertinentes de entendimento e complementaridade, só
pode sair beneficiada de uma mais íntima colaboração e esclarecimento,
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seu campo disciplinar – desde o início dos anos oitenta do século XX – que
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diferenciados; também, mas não menos importante, deve referir se que

E

de objectivos e metodologias, que são para ambas compreensivelmente

arquitectura paisagista está a sofrer uma intensiva reformulação teórica do

está a enriquecer muito profundamente, a sua e também a nossa prática
disciplinar particulares. Longe irão os tempos em que a matéria de suporte
do projecto criativo, em arquitectura paisagista, ou a amplitude e alcance
dos seus projectos, ou mesmo a escala das intervenções, poderia permitir
separar estas duas actividades arquitectónicas.

Os importantes contributos formativos que, em matéria de paisagem, foram
sendo estabelecidos ao longo dos séculos pela arte dos jardins e dos parques
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e, mais tarde, pela construção dos espaços verdes urbanos, permitiram uma
visão diferente da realidade geofísica transformada. Toda esta imensa e
preciosa documentação, que a realidade construída dificilmente permitiu
perdurar – especialmente numa Europa fustigada por turbulentas convulsões
políticas, sociais e bélicas, muito intensamente sofridas ao longo dos dois
últimos séculos – é nos documentada pela componente particular da história
da arte dos jardins, que foi registando e tratando estas manifestações artísticas.
Como sabemos, a subalternidade a que este tipo de arte foi durante muito
tempo submetida, relativamente à arquitectura – como o foram também a
vida quotidiana, pela história, de um modo geral, ou a arquitectura popular
e vernacular – fez com que só muito recentemente, já durante o século XX,
um esforço mais sério fosse aplicado à reabilitação destes conhecimentos.
Não lhes será indiferente o aparecimento das primeiras escolas, de ensino
das artes da jardinagem e mais tarde da arquitectura paisagista, que em
nada teriam ficado a dever, dentro do espírito beaux arts, às academias de
arte e arquitectura, mas que as circunstâncias do desenvolvimento social,
na Europa da industrialização, acabariam por desvalorizar. A reabilitação
documental, da profusa disponibilidade de tratados e os conhecimentos
científicos desenvolvidos, que a cada dia se vão ampliando, descobrindo e
revelando, fazem acreditar que neste domínio ainda haverá muito por fazer,
em termos de uma investigação disciplinar sistemática, que apenas se iniciou
há pouco mais de duas décadas e que muito promete, apesar da vigorosa e

crescente dinâmica de trabalho que se instalou internacionalmente.

Esta vigorosa cruzada científica rivaliza, justificada e intensivamente, com
a de tantas outras disciplinas há muito estabelecidas e consolidadas nos
panoramas científico e artístico – onde pontuam, por exemplo, a arquitectura,
o desenho e a matemática, sublinhando a evolução da geometria não
euclidiana, o urbanismo e as suas derivações, nos planeamentos físicos a
diversas escalas, mas também a geografia, ou melhor dito, as geografias.
V ESTIR
A PELE DA PAISAGEM
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1.

A Paisagem nos domínios da arquitectura

Importa elencar um conjunto de justificações para a rápida evolução
conceptual que, paralelamente com a difusão do Movimento Moderno
Europeu, amplamente reconhecido e divulgado, e acelerado no contexto
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da reconstrução do segundo pós-guerra, vai assumir o controlo de uma
parte significativa da sua própria revisão crítica, suscitando importantes e
inusitadas derivações, que colocam indirectamente a paisagem no centro
das preocupações. É esse o propósito do registo complementar que se segue.
Devemos assinalá-lo como simultâneo, ou ligeiramente posterior, à revolução
interna iniciada e desenvolvida dentro dos próprios parâmetros formais do
Movimento Moderno, que podem reconhecer-se no enclave restrito que
reúne os seus principais e mais activos personagens: o reduto central reside
nos encontros CIAM; também, na importante revisão interna iniciada e
protagonizada a partir de 1947, pelo grupo de arquitectos que virão a integrar
o Team X; depois, a revisão de base historicista – fortemente sustentada nos
ideais neo-liberty, e na revalidação dos valores da urbanidade clássica – a
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que não é de modo algum indiferente a investigação historiográfica italiana,
sedeada em Veneza; e ainda, os avanços e derivações dentro do que
poderemos apelidar de divulgação generalizada e acrítica do International
Style. Nenhuma destas designações constitui referência nova e estão todas
consagradas na história da arquitectura do século XX. Já a via paralela, que
pretendemos enfatizar, está presente como via alternativa e altruísta, quase
que só sustentada na personalidade ímpar de um único divulgador, Bruno
Zevi, até que a emergência dos resultados a torna por demais evidente. Viu,
no entanto, a sua visibilidade e divulgação muito ofuscadas, durante um
largo período de várias décadas, pelo vigor da crítica e poder informacional
americanos, cuja preferência pela tendência bauhausiana, recentemente
chegada da Europa, se torna hegemónica – promovendo uma arquitectura
funcionalista, de base purista e racionalista – portadora da mensagem formal
do Movimento Moderno, a ponto de apenas muito mais tarde permitir produzir
derivações claras, ou vias alternativas para a modernidade.

Quadro 1

| de Frank Lloyd Wright a Bruno Zevi

Podemos afirmar hoje com convicção que houve, no início do séc. XX,
sobretudo nos países do norte e centro da Europa, uma profunda admiração
pelo trabalho de F. L. Wright, após a divulgação e publicação em Berlim, em

1910, da primeira fase da sua obra, vulgarmente situada cronologicamente
até 1909. Essa admiração dever-se-á, porventura, à constatação bem óbvia
de uma amadurecida e convicta assimilação da atitude e pensamento
racionalistas, presente e facilmente apreensível, desde o início da sua carreira.
No contexto da divulgação do Wasmuth Portfolio e da simultânea exposição
pública da sua obra, em países como a Holanda, Alemanha, Áustria e Países

junto dos ateliers de alguns dos mais singulares arquitectos, como Olbrich
ou Peter Behrens, por exemplo – e naturalmente junto dos seus aprendizes e

van der Rohe, que porventura quase terão coincidido no atelier do último,
ou ainda de outros jovens aprendizes germânicos e austríacos, como Rudolf
Schindler ou Richard Neutra – prepara-se a emergência e revelação de uma
alternativa profunda à metodologia beaux-arts, e ao determinismo que a
caracterizava.
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continuadores mais importantes, como Le Corbusier, Walter Gropius e Mies
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Nórdicos, mas também em escala de influência diversa mas acutilante,

A originalidade maior, que superava a dimensão criativa dos mestres
proto-modernos, resignados à submissão a um funcionalismo derivado da
industrialização e mecanização da sua arquitectura, pelos processos da
modernidade e tecnologias emergentes, concretiza-se sobretudo pela força

os espaços internos, encerrados pelo envelope construído, e os espaços
exteriores, onde buscam sistemáticas e profundas relações complementares.
As técnicas mistas do ferro e betão, aplicadas à construção dos programas
residenciais,

particulares

e

colectivos,

ou

aos

grandes

programas

públicos, onde passam a imperar as transparências, pelas oportunidades
proporcionadas pelas mais apuradas técnicas de utilização do vidro, são os
sinais mais evidentes da mudança.

Na verdade todos estes arquitectos, que a história da arquitectura se
encarregou de acompanhar, por força da relevância dos seus percursos
disciplinares pessoais, pontualmente próximos mas muito singulares, acabaram
por prestar diferentes homenagens à genialidade e ousadia do mestre
americano, com quem alguns – os mais novos – haveriam de trabalhar, como
aprendizes, nos seus primeiros tempos americanos. Na Europa, contudo,
também as escolas locais vão integrar sinais indeléveis mas notáveis, da sua
passagem.

A divulgação que o fabuloso dossier terá tido, foi na verdade escassa, mercê
da personalidade complexa de Wright, das difíceis relações com o editor e
do custo exorbitante da edição, e do seu turbulento percurso íntimo pessoal,
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evocativa das relações que as novas arquitecturas vão estabelecer entre

que também terá interferido, contribuindo significativamente para o desaire
e limitando a comercialização da edição original, que se acabaria por
perder quase completamente no fatídico incêndio de Taliesin, alguns anos
mais tarde.

Não deixa de ser, no entanto, determinante a sua influência, e a desses
maravilhosos renders, de inúmeras residências particulares, que associados
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aos planos e fachadas se retiveram longamente na memória dos que puderam
apreciá-los. A recorrência com que, em momentos diversos, se percebe
como o imaginário dessas obras e a sua diversíssima expressão de linguagem
se oferece como estímulo, associada à técnica, maneirismo e, sobretudo,
à racionalidade organizativa de programas e funções, adaptadas a um
viver que se deseja moderno e confortável, permite perceber a dimensão
e importância da sua influência. Claro que a conjuntura favorece outras
experiências imediatas, e o vigor da mensagem radical de Le Corbusier,
associada ao projecto formativo metodológico esboçado na Bauhaus, iludiram
temporariamente a expressividade que queremos aqui validar. A repetida e
pesada conjuntura de guerra e pós-guerra interrompe os processos críticos
mais profundos e simplifica as mensagens, impondo respostas pragmáticas e
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uma optimização plena de recursos disponíveis, face aos constrangimentos
imensos, sociais e económicos, que se sentem por todo o lado, na Europa.

Na

América,

a

dinamização

favorável

assegurada

pela

economia

efervescente vai dar ainda mais força a esse quadro, isolando e quase
apagando Wright. Na verdade, é uma resposta profundamente desmerecida.
Até porque, também a sua expressão discretamente funcionalista, mas até
por vezes convictamente mecanicista, bem evidente em algumas das obras
que assumem de modo expressivo a importância da integração de alguma
tecnologia de ponta, na mecanização das mobilidades verticais, ou até, do
condicionamento térmico e ambiental dos edifícios, destinado à criação de
patamares de referência de conforto completamente inovadores – como
acontece, por exemplo, com o Larkin Building, colocando-o na vanguarda
do condicionamento ambiental, em paralelo com as experiências de Berlage,
na Bolsa de Amesterdão – vão reforçar inequivocamente a sua modernidade,
logo desde o dobrar do século XIX. Esta expressividade técnica está bem
fundada na experiência da metrópole americana, de Nova Iorque mas,
mais ainda de Chicago, da escola onde se forma F. L. Wright, ao lado de
Sullivan. Será este seu mestre que, ainda em 1893, face ao desenrolar da
organização da Exposição Universal, admite o retrocesso que determina a
parca capacidade de inovação revelada pela organização.

Se alguma modernidade americana fica e se sente refém, mercê da falta
de ambição dos promotores oficiais da Exposição de Chicago, já na escala
íntima do projecto de Wright se potenciam inúmeras possibilidades.

O avanço e exploração, completamente inovadores, das suas flexíveis
espacialidades internas, bem como a concepção arquitectónica e as

moderna e aproximam a sua arquitectura de algum discurso empirista de
apropriação da natureza.

da sua mensagem no norte da Europa, sobretudo nos países nórdicos,
convertida

pouco

depois

no

que

será

apelidado

pela

história

da

arquitectura de empirismo nórdico. Nestes países, pouco populosos e pouco
ou nada industrializados, a íntima relação com o território|campo das suas
sociedades agrárias – florestais ou agro-pastoris – potencia uma relação de
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Residirá exactamente neste último parâmetro a fácil e rápida absorção
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relações com os espaços exteriores imediatos, antecipam a revolução

cumplicidade intensa com a natureza, exactamente num período em que
a estética pitoresca da paisagem bucólica, na arte, atinge um grau de
refinamento e apreciação refinados. Se esta é inevitavelmente uma leitura
fácil, classicizante e académica, da expressão artística dominante à data,

divulgação da experiência Arts and Crafts e à mensagem naturalista do
Einfhülung, que se manifesta na estética Arte Nova.

O humanismo presente na arquitectura de Wright não fora em nada
desvalorizado pelo mecanicismo, imposto pelo funcionalismo industrial
moderno – que na América está submerso e algo restrito no filão tecnicista
e urbano, e paradoxalmente academizante, ou simplesmente ambíguo, na
vertigem da experiência do arranha-céus.

Entretanto, essa submissão mecanicista vai acontecer e rapidamente
absorverá toda a experiência racionalista, na Europa, entre as duas guerras,
que a ela cola ideais de progresso, ficando desde logo muito pressionada em
Weimar e Dessau, e surgindo associada à estética de um desenvolvimento
tecnológico que não lhe é indiferente. Compete-lhe promover uma resposta
igualitarista para as massas operárias em ascensão, emergentes da revolução
vermelha, que despontará no final da segunda década do século. A
mensagem artística, revolucionária, abstracta e purista, que as vanguardas
figurativas impulsionam – e que se acabarão por revelar intensamente na
Neuwe Objectivitat do 1º pós-guerra – está ainda a dar na Europa os primeiros
passos, ou quase não se iniciou. Contudo, já a arquitectura de Wright,
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na verdade as alternativas, neste início de século, estão limitadas à escassa

recém-chegada do Novo Mundo Americano, se lhes oferece, elevando a
natureza a um novo patamar referencial que, para alguma arquitectura se
tornará importante, sendo adoptada com um fulgor revelador.

Claro que esta mensagem humanista, que se transmite fundamentalmente
pela compreensão e assimilação progressiva, de matriz projectual e prática,
vai ficar por um longo período regionalmente circunscrita, enquanto se

da mensagem do moderno racionalista, que lhe limita a capacidade de
penetração, mesmo no espaço centro-europeu.
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faz uma rápida difusão, intensivamente publicitada e propagandeada,

Por um lado, a influência do Wasmuth Portfolio parece ter sido abrangente
e significativa, e a todos os níveis, junto dos expoentes da arquitectura à
data, na transmissão da riqueza da arquitectura de Wright: tanto na sua
componente espacial, como nas dimensões da representação, da expressão
abstraccionista, e até relacional, entre as diferentes cumplicidades da
experiência estética que contribuem para a síntese arquitectónica do seu
autor. Já a interiorização da enorme capacidade de fazer interactuar interior
e exterior, ou o edificado e a natureza, ou mesmo a paisagem envolvente,
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parece nesta primeira etapa ter sido escassa, junto dos principais promotores
da modernidade racionalista e purista europeia. O mundo de Wright não é o
da cidade, e a arquitectura, na Europa das vanguardas, acaba de conquistar
e assimilar a cidade, ou a metrópole, como centros dos seus desígnios.

Curiosamente, o mesmo se irá repetir ainda vinte anos mais tarde, com a
passagem de Wright junto da elite Carioca da arquitectura brasileira, no Rio
de Janeiro, em 1931. Em período turbulento para a academia local, o mestre
debate-se com as dificuldades de comunicação introduzidas pela língua,
num país onde o francês está mais amplamente divulgado do que o inglês.
Outras dificuldades mais profundas terá, na verdade, com a transmissão
da sua mensagem disciplinar, como ele igualmente constatará, perante o
pedido de apoio que os jovens estudantes de arquitectura convictamente lhe
fazem, para a sua causa da modernidade interna, na escola de arquitectura
que reputam de conservadora – sedentos da ajuda do ilustre mestre do
modernismo internacional, indicado para representar a América do Norte em
importante júri de concurso internacional. Na verdade, eles revelam-se muito
mais próximos da modernidade protagonizada pelos arquitectos brasileiros
que representam o filão mais racionalista e purista da modernidade – Lúcio
Costa e Gregori Warchavchik, que trabalham temporariamente associados
– que o recebem e que Wright cumprimentará discretamente, elogiando a
sua modernidade, que no entanto reconhece como muito diversa da sua.

Ele acabará por caricaturar a situação na reedição da sua autobiografia,
em 1943 – trata-se de facto de uma nova edição, que com outro título
repõe, em grande parte, a sua autobiografia, An Autobiography, de 1932
– quando inicialmente, em primeira edição, não fizera qualquer referência à
sua deslocação ao Brasil.

de proferir algumas conferências sobre a sua prática profissional, a que terão
assistido centenas de jovens arquitectos e estudantes.

impacte imediato junto dos arquitectos locais, curiosamente não será ele o
escolhido para titular, como Presidente de Honra, o 1º Salão de Arquitectura
Tropical de 1933, mas sim o arquitecto norte-americano.

No entanto, a generalizada tendência preferencial, desde cedo demonstrada
na vontade emergente de renovação da escola carioca, recorrerá. Tudo
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Wright, durante as três semanas de permanência no Rio, teve a oportunidade

se voltará a repetir um pouco mais tarde e, de F. L. Wright, só cuidadosa
e atentamente se poderá ler a lição organicista, finalmente remanescente.
Em 1936 estava montada e em curso uma importante colaboração, activa,

Edifício do Ministério da Saúde e Educação, que marcará definitivamente o
papel da nova arquitectura brasileira, no quadro da moderna arquitectura
racionalista internacional.

O mestre europeu terá sem dúvida, particularmente junto de Lúcio Costa,
que então dirige a escola de arquitectura, um impacte muito mais imediato
e de resultados superiores, aos obtidos por Wright, e esse facto vai induzir a
prática intensiva dos inúmeros e dogmáticos parâmetros da arquitectura que
Corbusier preconiza.

A este voluntário determinismo só excepcionalmente escapará, desde
início, o virtuosismo de Oscar Niemeyer, que cedo se situa num lugar de
relevo, junto de Lúcio Costa. Poderão, muito mais tarde, reconhecer-se
outras experiências, na sequela de Wright e do seu humanismo empirista e
naturalista, primeiro em Flávio Carvalho, e depois em João VilaNova Artigas
– que chegará a estar temporariamente próximo de algumas temáticas das
Prarie Houses. Depois ainda, também em obras de Affonso Eduardo Reidy
ou de Lina Bo Bardi, será possível perceber que uma sensibilidade cruzada
se instala na mais emergente e inovadora arquitectura brasileira, sobretudo
quando esta desloca para S. Paulo uma prática disciplinar que pretende
escapar à hegemónica mensagem corbusiana, fortemente ancorada no Rio
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dos arquitectos brasileiros com o arquitecto francês, para a construção do

de Janeiro.

Na verdade, a mensagem organicista de Wright acabará por regressar ao cerne
do debate internacional muito fortemente revigorada mas, curiosamente, só
após o seu segundo reconhecimento internacional, dando-lhe incontestável
valor e importância, quase duas gerações mais tarde.

– Casa da Cascata | Fallingwater – estando desde 1932 instalado na
comunidade|atelier de Taliesin Fellowship, e acabando em seguida, entre 37
e 38, o conjunto de Taliesin West, no deserto do Arizona. Tal como a residência,
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Entre 34 e 37 Wright constrói a famosa residência para Edgar J. Kaufmann

também este complexo será, desde logo, amplamente publicitado. A
longevidade, ou o renascimento, do entretanto muito consagrado mestre
norte-americano, vai contribuir para um processo internacional de revisão
fracturante, já no início da década de 40.

Será também neste período que o exemplo nórdico se revela, naturalmente,
com toda a sua importância, mercê da genialidade de um novo discípulo,
A. Aalto, que sem relações directas aparentes se irá consagrar como o
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mais revelador mentor da mensagem organicista, validada posteriormente
enquanto matéria teórica, por Bruno Zevi. A filiação não será, naturalmente,
de uma genética linear, mas é iniludível uma forte conotação entre as obras
destes dois mestres incontornáveis da arquitectura do século XX.

Fazendo uma apreciação cuidadosa da evolução tardia de Asplund, ou
de outras das expressões nórdicas da época, como acontece com a obra
do sueco Sven Markelius, poderemos perceber melhor a profundidade
do exercício fenomenológico que estará implícito no processo. Aalto não
aparece, de modo nenhum, como um autor isolado. O modernismo nórdico
será sem dúvida um processo em curso à margem da revisão racionalista
purista, e decorre durante o longo período do estabelecimento da nova
ordem purista, do Movimento Moderno. Na verdade, ao contrário desta última,
a ordem empirista nórdica não se assume de modo dogmático, é aberta
a inúmeras experiências formais, técnicas e programáticas e, sobretudo, a
cruzamentos relacionais com os territórios e as culturas regionalistas, ainda
muito pouco urbanas, das sociedades onde se vai instalar.

Quando se dá a Revolução Socialista de Outubro e emerge uma urgente
necessidade de revigorar as cidades, de qualificar o alojamento e as condições
de trabalho das classes trabalhadoras, que rapidamente conquistam o poder
de manifestação e reclamação de direitos, todos os ideais do Movimento

Moderno, até aqui centrados na importância do debate da matriz artística
disciplinar, têm de ser ajustados. Importa conjugar o Movimento Moderno
com a ordem empirista e humanista, que está presente e fortemente
enraizada nestas culturas do norte. Podemos até afirmar que entre o norte e o
centro|sul europeu estará, simbolicamente, durante este período, a Holanda,
onde os adeptos se dividem fortemente entre as experiências empiristas –

e puristas, impulsionadas pelas vanguardistas correntes artísticas figurativas
– que se reconhecem facilmente nas arquitecturas de Roterdão e Haia,

nunca é recusada e será até muito rapidamente assimilada. Já não podemos
afirmar o mesmo da mensagem mecanicista, que será fracturante sendo
diferenciadamente adoptada.

Neste quadro de leitura abrangente podemos reconhecer muito mais
abertura do que a história formal da arquitectura contemporânea, mais
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ou de Hilversum. Em todo o caso, a mensagem racionalista e funcionalista
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de base romântica, centrada na escola de Amesterdão – e as modernas

amplamente divulgada, nos quis fazer crer, sempre muito enfatizada na
cultura teórica dos movimentos artísticos e das manifestações vanguardistas,
da arte e arquitectura do século XX, veiculada nos campos da história da
arte contemporânea.
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Quando Bruno Zevi se levanta, isolado, em favor desta evidência, facilmente
vai conseguir transformar o seu ensaio|manifesto Por uma Arquitectura
Orgânica, numa obra de fundo muito documentada e cheia de exemplos, e
de geniais autores arquitectos, com a sua História da Arquitectura Moderna,
mediatizando esta tendência. Esta apresenta-se como uma resposta ao que
acontecera com a mensagem do Movimento Moderno, durante as décadas
precedentes, na esteira da profética propaganda de Le Corbusier, dos fortes
divulgadores bauhausianos, ou nos reflexos dos CIAM de primeiro fôlego,
nascidos em La Sarraz, em 1928 1.

Se porventura se tratava de um confronto, ele não se instalava entre Bruno
Zevi e Siegfried Giedion, que editara em 1941 o seu livro, Espaço Tempo e
Arquitectura 2, ou entre organicistas e racionalistas puristas, mas sim entre o
dogmatismo da mensagem da tabula rasa, sem história, lugar ou tempo, e o
empirismo contextualista – iniciado há muito tempo atrás, no já distante séc.
XVIII, do Empirismo de David Hume – que através da mensagem romântica
convertera edifício em objecto paisagístico, no centro da empatia pitoresca,
e que agora recuperava a dimensão paisagística como quadro natural
da arquitectura e da edificação, precisamente quando a mensagem do
Movimento Moderno esvaziara totalmente o suporte de qualquer valor

geofísico ou estético, reservando toda a potencialidade do belo para o
exercício objectual do edifício.

Os contextos difíceis da reconstrução criados pela destruição, de duas
grandes guerras sucessivas, e a profunda revolução socializante e igualitarista,
que emergira da experiência soviética, só poderiam extremar ainda mais o

na mensagem estética da arquitectura do moderno. Esta, a quem se exige
agora que seja pressionante, redentora e veiculadora de progresso, associado
aos valores mecanicista e funcionalista, é muito redutora, sobretudo na
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quadro, que acaba por exorcizar definitivamente o discurso do belo, diluído

sua capacidade de incorporação dos valores plásticos da arte – após os
equívocos esgotados de um classicismo académico e beaux-arts, e dos
inúmeros revivalismos estilísticos, já então desprovidos de qualquer sentido.
É neste momento que, para as jovens gerações emergentes e críticas da
postura redutora do Movimento Moderno, a mensagem do organicismo,
implícita no empirismo nórdico e na arquitectura humanista de A. Aalto – que
é agora um mestre isolado em ascensão, após o desaparecimento de Wright
(59), Corbu (65), Gropius (69) ou Mies (69), ao longo de uma única década
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– só poderia surgir como um profético caminho alternativo.

Até porque a mensagem purista, ainda jovem, do International Style
proclamado por Phillipe Jonhson e Henry-Russel Hitchkock, se desgastava, ao
ficar “órfã” do próprio Le Corbusier, que entretanto abandonara a liderança,
após o VII encontro CIAM, de 1949, em Bérgamo, ao seu destino regenerador,
sem tomar partido ou emitir opinião. Ele deixará que os novos caminhos da
sua obra falem por si e interessa-se, quando surgem as mensagens complexas
dos humanismos e historicismos regionalistas – irá a Veneza neste período
e contexto, em 1952, e exercerá aí outra da sua influência, reservando
exclusivamente para os fóruns mundiais, nos debates em torno da nova sede
da ONU, a questão dos princípios do heróico moderno ocidental, de que era
o principal mentor, e que, no seu íntimo, sentirá que só a grande metrópole
e as causas universais podem justificar.

Também a escola de urbanismo inglesa, ou norte europeia, se reforça no
respeito estrito pelas necessidades funcionalistas, mas progressivamente
enriquecida pelos valores do humanismo e da proximidade regional.
Os bairros voltam ao centro de um discurso onde pessoas geram fluxos e
dinâmicas, capazes de justificar a densidade dos desenhos. A força da
objectualidade das arquitecturas, das visões aliciantes de Argel ou Buenos
Aires, por Corbusier, tem de enfrentar a outra mensagem, da redução
empirista da escola arquitectónica nórdica, onde também a experiência

urbanística começa a dar nota poderosa de vigor, e de reinvenção do
moderno. Qualquer esterilidade, da vigorosa mensagem inicial do moderno
europeu, está agora enriquecida e profundamente flexibilizada. Neste novo
quadro, a paisagem já é verdadeiramente importante, embora ainda não
seja parte fundamental do discurso justificativo das arquitecturas, que um
estranho pudor refugia na ausência ou omissão do tema.

irá assumir a importância com que se manifesta nas regiões geograficamente

No período que decorre após a segunda guerra mundial o quadro de
referência americano já não pode ser ignorado, até porque oferece
condições de investigação e trabalho que o transformam rapidamente
num difusor de mensagens culturais importantes, que se fazem transportar
com a sua hegemónica supremacia mundial. Depois da primeira migração
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mais padronizadas pela mensagem racionalista do moderno europeu.
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Na verdade, nos contextos do norte, nunca a objectualidade da arquitectura

de agentes e autores importantes da arquitectura nórdica para os E.U.A.,
procurando afastar-se da hegemonização das culturas políticas ditatoriais,
em escalada na Europa de entre guerras, o novo período fortalece ainda a

evidente, cultural e política, que se faz sentir nos países eslavos, de onde
provém essa mensagem em expansão e de flexibilidade, que trabalha
simultaneamente múltiplos valores.

A organicidade interior das espacialidades arquitectónicas e a procura de
uma relação intensa, entre espaços interiores e exteriores, que todas estas
propostas arquitectónicas tão bem evidenciam, é já parte de um importante
processo que visa estabelecer os laços renovadores de ligação com os
contextos geofísicos e as realidades ambientais, em que se inserem todas
as arquitecturas. Este processo complementa naturalmente aquele outro,
precedente e igualmente conhecido e respeitado, das arquitecturas de F. L.
Wright, que se fez escola e que as jovens gerações americanas desenvolvem
agora, combinando práticas de europeus e americanos, que com ele
experimentaram no ambiente da Taliesin Fellowship.

Quadro 2.

| emergências soltas

O momento próximo que no panorama da arquitectura contemporânea
nacional, sendo primeiro, é também o mais importante factor de construção
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tentativa de resistência, apenas parcial, à pressão estalinista e à opressão

de uma ideia de paisagem genuinamente portuguesa, prende-se com
a propaganda frequente da descoberta de A. Aalto. Talvez, com essa
revelação, se nos apresentem ou ofereçam, como que em deslumbramento,
outras ricas referências e arquitecturas que à paisagem se apegam, ou nela
se fundam e fundem.

grau de probabilidade, uma sensibilidade diversa, ou apenas a visão de uma
miríade de outras mensagens que podem até turvar a clareza do momento,
que é de uma efectiva revalidação de metodologias e procedimentos
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Talvez nos chegue até, com esta mensagem vinda do exterior e com elevado

processuais.

Contudo, mesmo sem muito recuar, importa lembrar Raul Lino, para
simplesmente não desmerecer a sua fantástica memória, que foi tão
intensamente espoliada, e aviltada, nas urgências de o homenagear. Só
recentemente, já nas décadas finais do século XX, perante o esbater da
conotação severa com o regime, de que foi servil funcionário, essa memória
passou a ser retratada com o rigor e a integralidade necessárias. A sua é,
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obrigatoriamente, uma memória de profundo respeito e compreensão da
realidade nacional. A consciência apurada que desenvolve, e que manifesta
em pleno nos anos vinte, da necessidade de encontrar caminhos de clarificação
para a construção da modernidade, num país tão carente dessa oferta junto
dos seus cidadãos, maioritariamente rurais, faz dele um paladino da nova
paisagem portuguesa. Vai fazê-lo pela via da sistematização da enorme
diversidade geográfica do território continental, em geografias naturais (direi
também rurais) e humanizadas, onde os programas, as ancestrais culturas
sociais e, por fim, as imensas necessidades básicas humanas, se acomodam
igualmente, pelo que as tentou classificar em moldes disciplinares. A sua
inventariação, exaustiva e inventiva, é sem dúvida um registo notável do seu
desejo de paisagem nacional.

Das suas relações últimas, com Carlos Ramos e Lúcio Costa, nos idos anos da
década de quarenta, lembramos a viagem ao Brasil, em 1936, e a sua vontade
de aí regressar em 1940 quando, apesar das suas responsabilidades junto
da DGEMN e da intensa ocupação na preparação da Exposição do Mundo
Português, solicitou ao governo autorização para se ausentar de novo, em
viagem à ex-colónia, que lhe virá a ser recusada. Queremos apenas admitir
a possível importância cultural que nos pode revelar a simples manifestação
do desejo de voltar ao Brasil, num momento em que, precisamente, a
arquitectura brasileira está em ponto de ebulição crítica, no centro da qual

gravita a personalidade de Lúcio Costa.

Raul Lino apenas aí tinha estado uma única vez e o seu conflito intelectual,
com o importante anfitrião brasileiro, é bem conhecido, pela diferença
das visões que detêm acerca das prioridades da arquitectura, e terá sido
evidente e aparentemente insanável. Ao ser posteriormente impedido de

na urgência de o abusar ingloriamente, na Exposição do Mundo Português
e nas suas sequelas internas – podemos apenas conjecturar hipóteses várias

e arquitecturas latino-americanas, que o entusiasmam a ponto de aí querer
voltar. No mínimo, permitem perspectivar-nos de outro modo a sua relação
com a arte e o património portugueses, a que está ligado através da sua
ocupação nos serviços oficiais da DGEMN, tal como Lúcio Costa estava
ligado ao, então recém-criado, SPHAN, no Brasil.
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do que o interessaria, ao tentar descobrir novos valores nessas experiências
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viajar, pela natureza censória e castradora do regime político – empenhado

O facto acima relatado não gera qualquer perturbação ao processo
generativo que estamos a explorar, embora permita perceber como,
inexplicavelmente, as fortes e ricas relações estabelecidas entre alguns,
direi muitos, dos mais relevantes personagens das contemporaneidades

pobre e ainda pouco investigado das influências documentadas. Isto será
particularmente relevante a partir dos finais dos anos quarenta, e perdurará,
quando a cultura arquitectónica nacional se abalança no exterior e passa a
participar com regularidade no debate internacional sobre a modernidade,
instalado nos CIAM, ao longo de toda a década de cinquenta.

Aí, já pontua então, intensa e criticamente, a genialidade da nova arquitectura
moderna brasileira. Destacam-se, incontornavelmente, junto dos mestres do
moderno racionalismo europeu, os nomes mais relevantes de L. Costa e O.
Niemeyer, difundidos conjuntamente com a expressão de uma arquitectura
jovem, democrática e optimista, que culminará, em 1960, a olhar o futuro a
partir do planalto central da nova Brasília.

Lembro também que já em 1939, em Nova Iorque, na última Exposição
Universal que antecede a segunda grande guerra, e que confirma a crise em
que está prestes a mergulhar o velho mundo – que vai decorrer sob o lema
Building the World of Tomorrow – são os pavilhões de Alvar Aalto (Finlândia),
Sven Markelius (Suécia) e Oscar Niemeyer (Brasil), que causam mais furor e
admiração. Pouco depois, entre 42 e 43, foi exposta e publicada pelo Moma
a mais recente arquitectura brasileira – documentada pelo catálogo Brazil
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portuguesa e brasileira, em matéria de arquitectura, se esbatem no registo

Builds, editado por Phillip L. Goodwin.

Também o nórdico Alvar Aalto será, neste contexto norte-americano,
individualmente celebrado e homenageado, pelos discípulos do moderno
mais racionalista, próximos da mensagem bauhausiana de Gropius, apesar
de, logo em 45 quando é exposto em Nova Iorque, ele sentir que o espaço
que lhe é dado está cada vez mais reduzido e o seu pensamento e

o funcionalismo purista mais extremo não quer abraçar, apesar da clareza
da sua mensagem.
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arquitecturas absolutamente compartimentados, num espaço ambíguo que

Quadro 3.

| Bruno Zevi - uma escola americana que converge em Aalto

De facto será Bruno Zevi, um jovem arquitecto|estudante italiano em
pós-formação nos E.U.A., onde se refugiara – temporariamente exilado,
afastado da perseguição das políticas nacionalistas da Itália fascista de
Mussolini – quem aprofunda a mensagem do historicismo realista italiano
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em Harvard, fazendo aí o cruzamento coma recente influência europeia,
que apelida de segundo racionalismo, justificado por um período americano
precursor e um racionalismo precedente, instalado no final do século XIX
na Chicago de Louis Sullivan. Cruza deste modo a história da arquitectura
americana mais genuína, que seria na Europa de então relativamente
pouco influente, apesar de conhecida, com a realidade turbulenta da
arquitectura europeia de então, submetida ao clamor da vanguarda
comandada por Le Corbusier, à qual o status quo academicista e beaux-arts,
dos movimentos de reconstrução, não ofereciam qualquer reacção. Na
verdade a mensagem racionalista americana, que recuava aos importantes
ensinamentos e ao trabalho da Escola de Chicago, e aos discípulos de L.
Sullivan nos quais F. L. Wright se integrava, fora razoavelmente desvalorizada,
e estava quase totalmente apagada. Isso pode perceber-se facilmente pelo
hiato temporal de quase cinco décadas que a afasta da sua posterior e
convicta revalidação, quando se ultrapassa finalmente a vigorosa pressão
da via conservadora e beaux-arts, também vigente nos E.U.A., veiculada
pela Exposição Columbiana de Chicago de 1892-93. Já nessa altura Sullivan,
aí presente, sendo voz activa e consciência disciplinar, manifestara o seu
incómodo com a expressão academizante da feira – que ficará conhecida
pela sua White City – considerando que ela seria responsável, e não se
enganava, por um retrocesso de pelo menos quarenta anos na evolução da
moderna arquitectura americana.

A expressão mais positiva da arquitectura americana fora assim colocada
numa posição frágil, que contudo não impediria uma empenhada geração
de arquitectos de experimentar uma expressão renovadora, pontuada pela
excepcionalidade de Wright. Associados e este esforço interno podem
encontrar-se alguns arquitectos europeus imigrados, fugidos da guerra e
da instabilidade política, que tal como os mais conhecidos arquitectos

escola|atelier de Taliesien, de F. L. Wright, ou pelas academias técnicas
universitárias, onde se acabarão por cruzar as importantes mensagens

da investigação historicista italiana ou da moderna Barcelona do Gatepac,
e da vanguarda soviética, fugida da Moscovo estalinista.

Bruno Zevi, ao redigir o seu ensaio Por Uma Arquitectura Orgânica, perspectivou
de modo alternativo toda a leitura histórica da arquitectura racionalista que
estava a ser feita, acrescentando aos registos incontornáveis de Pevsner e
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importadas, da Bauhaus de Gropius e Mies, das vanguardas artísticas de Paris,
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americanos desse período terão estado próximos, ou terão passado, pela

Giedion, fervorosos apoiantes do funcionalismo extremo europeu, a leitura
cruzada que resulta da oposição entre os académicos da história de arte, os
críticos de Roma, e os arquitectos mais radicais, que exploram os processos
tipificados e restritivos do moderno associado às vanguardas figurativas, para

desmontando a farsa mística da tabula rasa. Assim, ele alarga as bases de
uma recente arquitectura contemporânea, que já não pode ser refém dos
ciclos absurdos de prosperidade e decadência, ou de simples emergências
pontuais de génios isolados, mas que serão fundadas, solidamente, em
conjuntos de circunstâncias e de experiências de âmbito geográfico alargado
e profunda influência mútua.

Conhecendo bem a realidade do debate italiano, que entretanto se está
a enriquecer e tem sede importante em Veneza, ele permite-se recorrer à
mensagem de Eduardo Persico para reavaliar a influência de F. L. Wright.
Depois, trata-se de dar um passo simples, em que reconhece no moderno
socialismo nórdico, ou nas influências holandesas, as bases para designar
Aalto como discípulo e representante da poética pioneira do incontornável
mestre. Permite-se assim que ele faça justiça ao ensaio inicial, reescrevendo-o
e ampliando, procurando justificar de modo aprofundado o seu ponto
de vista, nesta obra de fundo que se vai seguir, História da Arquitectura
Moderna. O nome de Aalto aparece agora em paralelo com o do arquitecto
americano, e ascende a uma posição importante, com toda a intensidade
necessária, validada pela afirmação convicta da sua rara capacidade
para a compreensão da mensagem wrightiana. Ao seu nome Zevi apenas
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valorizarem a experiência espacial da história da arquitectura e da cidade,

associa as personagens europeias consagradas de Adolf Loos, no período
imediatamente anterior, e de Mies van der Rohe. A este último fora o próprio
Wright quem enaltecera – já na qualidade de reverenciado docente, em
Harvard, desde 1931 – aquando da apresentação académica do europeu
ao que virá a ser o famoso Illinois Institute of Technology, em Chicago, onde
Mies passará a leccionar a partir de 1938.
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Este terá sido o processo necessário para voltar a dar o impulso que, segundo
cremos, fará A. Aalto chegar ao patamar futuramente alcançado, de
mestre isolado do novo firmamento da arquitectura europeia do segundo
pós-guerra.

Pelo meio, fixa-se a importância de uma sensibilidade territorial e uma
psicologia pioneiras, de F. L. Wright, como Zevi as apelidará na sua história.
Serão primeiro desbaratadas, durante o elogio americano do moderno
europeu, consumado em 1932 por Hitchkock e Phillip Johson, para mais tarde,
e apenas a partir de 1932, serem reintegradas por aquele que, inicialmente, o
grande mestre americano considera um dos seus maiores críticos e opositores,
Henry-Russel Hitchkock. Na verdade, este importante autor acabará por ser
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um dos seus mais importantes biógrafos.

A mensagem de Wright, rica, complexa e desenvolvida ao longo de décadas
de uma prática projectual e teórica intensiva, bem fundada na escola de
Chicago e na mensagem de Sullivan, que representava porventura, até então,
a única capaz de catalisar a reacção americana libertando-a do excessivo
classicismo, academizante e de raiz europeia, só passará a ser culturalmente
compreendida depois da segunda grande guerra. Embora o arquitecto
representasse desde sempre um filão que genuinamente interessava à
mensagem americana, na verdade, a história e a cultura europeias, à data,
são ainda profundamente influentes e negam qualquer espaço de debate
alternativo, e a arquitectura não escapa a esse desígnio.

Um pouco mais tarde acabará por se permitir, na Europa, a descoberta
dessa mensagem fundamental propagandeada por Bruno Zevi, e Aalto será
naturalmente o seu protagonista privilegiado, podendo até assumir-se, como
faz Nuno Portas 3, que ele é de facto o único mestre depois de Wright e Le
Corbusier.

Quadro 4.

|paisagens sensíveis da aproximação conceptual

de Álvaro Siza a Eduardo Souto Moura

A Portugal esta mensagem chegará relativamente cedo. No entanto, será
difícil avaliar o quanto cedo, mercê de uma difusão lenta, ou apenas

e a vão aplicar, numa complexa rede de contactos que importa esclarecer.

convidado por Bruno Zevi para prefaciar a edição, em língua portuguesa,
da sua História, em 1967, acrescentando-lhe ainda um capítulo dedicado
à história da arquitectura moderna portuguesa. A obra apenas chegará
completa aos escaparates em 1973, com a edição do segundo volume, que
o próprio Zevi completará, actualizando a edição original.
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Certa é a aproximação formativa de Nuno Portas à escola italiana. Ele será
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concentrada num pequeno leque restrito de arquitectos, que a apreendem

Não pode desvalorizar-se, como razão deste convite e do empenho do autor
italiano, o conhecimento e trabalho profundos de divulgação e de promoção
do debate interno, protagonizados por Nuno Portas e alguns outros arquitectos
e amigos portugueses, junto da Revista Arquitectura. Ainda mais tarde, será

pontua Fernando Távora, que entretanto se convertera no incontornável
depositário da mensagem, capaz de consensualizar, surpreendentemente,
as diversas tendências disciplinares nacionais e acalmar as tensões,
que envolvem variáveis disciplinares e políticas, num regime fechado e
conservador, resistente a toda a mensagem de modernidade. Isso acaba
por fazer dele um dos mais reconhecidos arquitectos nacionais.

Também, não nos parece possível ou justo que se faça uma directa aplicação
da ideia de paisagem, tal como ela é entendida no moderno projecto Europeu,
para

incorporação na ideia de cidade contemporânea – pois apenas

disso se trata – pelo olhar brasileiro dos arquitectos que no Rio de Janeiro
experimentam a lição de Le Corbusier. A paisagem veiculada não pode ser
subestimada mas ela dificilmente se aplica no contexto sul-americano.

Na verdade, como tão bem dá nota, tantas vezes, Ana Vaz Milheiro, a
paisagem natural brasileira não é afável como a europeia do século XX, e
a sua agressividade omnipresente – de sertão ou selva, de clima extremo
e também de uma sociedade tão complexa e rude quanto acolhedora e
anfitriã, que em Brasília se explica facilmente – não convém nem interessa a
estes arquitectos do sul tropical. Eles vão impor-lhe uma outra e nova ordem,
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também Portas o mensageiro activo junto da Escola do Porto, onde há muito

a que a natureza deverá submeter-se, para só depois, com tempo e a
luxuriante expressividade tropical, envolver e acolher a arquitectura – dando
sentido ao desejo destes homens | arquitectos.

Talvez inconsciente, este desejo está muito próximo e é recorrente na vontade
de todos os arquitectos, e podemos reconhecê-lo nas falas mansas de O.
Niemeyer, na sua obra As curvas do tempo, ou nas declarações de F. Távora,

suas obras estarão melhores, pois a natureza tê-las-á então “acolhido” 4.

Também Aalto, por outra via, da intensidade que ama da paisagem nórdica,
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que se revela, ao afirmar orgulhoso e cúmplice, que, muitos anos depois, as

rural ou florestal, sempre intensiva e laborada, transporta na sua arquitectura
uma dúbia condição de urbanidade, que aflora a paisagem vernacular
enquanto arquitectura, permanentemente lida no confronto com um salutar
e completo experimentar dos programas da vida colectiva, que se faz cultura
arquitectónica (ver caso das escadas e da sauna).

Serão estas, combinadas, algumas das múltiplas raízes do movimento
que, no Porto, reafirma a paisagem no lugar – tantas vezes disfarçado de
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pré-existência – que vai encontrar em Siza o seu mentor privilegiado?

São inúmeras as pistas possíveis, outras realidades culturais que o tempo
passado, hoje, permite entender mais distintamente. Na verdade, esta
sensibilidade que se faz projecto no desenho de Siza, acabará por sucumbir
a um sistema mais intelectualizado, de construção teórica e robustecimento
da mensagem arquitectónica. Fantástica é a percepção de que, nessa
convulsão incontornável da pós-modernidade em que o próprio Siza se
não revê – pelo menos imediatamente – os seus discípulos experimentarão
caminhos mais relacionais, quando a hostilidade dos lugares o incomoda, e
a eles parece estimular. Para eles haverá uma naturalidade, que se revela
nas opções alargadas que a Siza acrescentam linguagens simplificadas e
nada redutoras, e novos conteúdos semânticos, onde a liberdade por ele
previamente conquistada, para a dimensão artística, ou para uma vertente
estética que de longa data escapava ao moderno radical europeu, se
expande em toda a amplitude.

Há todavia em Souto Moura um custo que no início se salda intensamente na
apropriação de uma cultura artística vanguardista e recente, cuja dimensão
estética alcançada está para além das obras de arte, na experiência
espacio-temporal, que se quer genuína e seca. Importa inscrever como
registo referencial, entre outros que decorrem desde a experiência Dadaísta
até ao Situacionismo, aqueles contributos variados que, a partir dos finais

de sessenta, vimos inscrever nos Earthworks, ou nas derivas estéticas em que
se reescrevem os novos ismos, como o minimalismo ou o desconstrutivismo,
por exemplo. Desde então, será a produção artística da vanguarda
norte-americana a ditar a mais importante orientação estética da arte e
também desta arquitectura, que nos estimula, de modo quase hegemónico.

monumentalidade, o historicismo, o regresso à cidade e o desenho urbano,
de um modo lato, os regionalismos e, cá dentro, o Depois do Modernismo, que

escassas contribuições imediatas, no contexto particular da paisagem,
para só mais tarde serem retomados, aquando do esbatimento natural da
condição de paradigmática supremacia fundamental do funcionalismo, que
ainda episodicamente se agiganta.

Da escola, sempre com prudente abertura e reiterada desconfiança, nunca
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congrega a rejeição integral da escola de arquitectura do norte – oferecem
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Outros debates relevantes, que decorrem interna e externamente – a

se vão inibir os caminhos da experimentação, que reside, cada vez mais, na
construção teórica dos processos, e que vai deixando cair o desenho como
espaço da experiência da paisagem. A paisagem tenderá, naturalmente,
a

intelectualizar-se,

a

progressivamente

arquitectura

como

consciencializado,

sensibilidade
que

e

dispensa

enquadramento estilístico ou código artístico de referenciação.

Em posição mais neutra, menos pressionada pela proximidade obsessiva da
academia lisboeta, entretanto mergulhada noutras derivas, a arquitectura
de Gonçalo Byrne vai fazer escola, à maneira antiga, onde a sensibilidade
do mestre encontra caminhos que outros vão adoptar em espaço criativo
de atelier. Esse é também um filão renovador, que à liberdade de expressão
particular proporcionada pela mensagem frouxa, ou redutora, da academia
no sul, acrescenta a dimensão pluridisciplinar como uma ambição total, que
funde prática profissional e cultura, projecto de arquitectura e modos de vida.
A deriva é a de uma nova geografia cultural, em que o sabor americano da
teoria e a componente visual da dimensão artística se rendem genuinamente
à realidade da paisagem europeia, a partir da experimentação do contexto
urbano-periférico português. Perfeitamente assimiladas, as experiências
múltiplas e diversificadas da análise urbana são aplicadas ao território real,
e a experiência histórica é agora, também ela, linguagem trabalhada de
modo descomplexado. Na verdade, o input inovador reside na capacidade
de usar exactamente os mesmos instrumentos na totalidade do suporte
físico e cultural. Urbano e não urbano, denso ou disperso, culturalmente rico
ou inexpressivo, simplesmente, o sítio reconfigura-se na construção de um
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conhecimento

integrando

lugar imaginado sem falso pudor, ou dissimulada justificação artística ou
teórica. Esta escola eminentemente prática emerge com uma evidência,
naturalmente polémica, face a uma filiação aparentemente ambígua,
mas já inquestionável. Como tónica dominante, a simplicidade com que se
cruzam fronteiras: de escala e de programa; de complexidade técnica e de
experimentação tectónica; de rigor e transversalidade disciplinar. Não por
acaso, reside neste filão a maioria dos trabalhos conjuntos de arquitectura
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resto do Mundo. Assim se tem reforçado extraordinariamente a cumplicidade
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colocar alguns protagonistas portugueses desta disciplina afim, no centro

E

civil e arquitectura paisagista que, em tempos mais próximos, acabou de

de alguns dos principais debates internacionais, ocorridos em Portugal e no

entre as variadas formas de arquitectura e as suas relações transversais com
as artes, as engenharias e até com outras ciências.

Quadro 5.

| a refundação corbusiana e a clarificação brasileira

Voltamos a meados da década de cinquenta e a Europa emerge da
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sua profunda e depressiva crise de pós-guerra, onde todos os apoios e a
confiança são largamente depositados nas mensagens e incentivos vindos
do exterior, chegados sobretudo da América.

A arquitectura retoma as reuniões dos CIAM, depois de dez anos de interrupção,
em 47 (Bridgewater) e ainda em 49 (Bérgamo), e encontra imediatamente
a contestação ao modelo dogmático moderno, que as novas gerações vão
questionar. Le Corbusier não enfrentará a polémica em torno das convicções
urbanísticas e do determinismo vigentes, cuja difusão estará a ser promovida
oficialmente até 52. A geração fundadora e mais velha afasta-se, depois
do CIAM VII, em Itália, e deixará que os arquitectos mais jovens façam a
renovação que emerge em 51 e 53 em Hoddesdon e AIX, com a contestação
organizada em torno do Team X. O grupo, é escolhido para organizar o CIAM
X, de 1956 em Dubrovnik. O fim, consensual, será estabelecido em Otterlo em
1959, mas fora já prescrito antes, em Dubrovnik, pelo mestre francês, logo em
1956.

No entanto, a sua presença e prestígio tutelares jamais sairiam abalados, pela
clareza com que abria espaço interno para a renovação, mas sobretudo
pelo estimulante percurso com que a sua obra se renovava. Chandigard e
Ronchamp são suficientemente eloquentes e a contribuição brasileira tem
a sua marca inscrita, com vigor e uma qualidade que nenhum outro mestre
moderno poderia ensombrar. Mesmo com o desejo implícito mas dissimulado,

de encerramento do movimento CIAM, que um terceiro ciclo poderia
apenas hipoteticamente renovar, Le Corbusier concentrava o seu esforço
no apelo à hegemonização efectiva dos enormes progressos alcançados,
pela Arquitectura Contemporânea, junto das novas sociedades ocidentais
emergentes, e não traía a Arquitectura sob o determinismo embaraçante
que perturbava as novas gerações.

autoria sobre o edifício do MES, de 1937, para poder revalidar a importância

imensa potência emergente, em que se constituía a moderna arquitectura
brasileira. Talvez o pacto firmado, em cumplicidade com Niemeyer, em Nova
Iorque, apenas descrito pelo arquitecto brasileiro nos seus ricos registos de
memórias pessoais, possa explicar muito destas mudanças. De algum modo,
na fragilidade social e económica das nações emergentes, na América
Latina, esboçava-se um caminho de futuro pelo qual a sua mensagem
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da sua própria mensagem, como força geradora e matriz genética dessa

A P AISAGEM

Também, relativamente ao Brasil, ele deixa finalmente cair a reclamação de

pugnava desde a década de vinte.

Brasília era já realidade incontornável, admirada e estudada como paradigma,
que parecia poder suportar o cruzamento da vida com a democracia, em

Arquitectura lhe desse ainda forma e imagem reconhecíveis. A realidade
brasileira é singular e é necessário aprofundar a sua compreensão para
falar de uma paisagem que aí, nada pode ter de comum com a paisagem
europeia.

Quadro 6

|

A importância da arquitectura paisagista

Há um factor de importância crescente que, ao longo das últimas décadas
do século passado, marcará de modo sensível toda a aprendizagem
experimentada no seio da arquitectura. A sua génese prende-se com a
reinvenção disciplinar da arquitectura paisagista.
A presença da nova disciplina da arquitectura paisagista, fortemente
implantada nos E.U.A., cuja prática se exerce de modo muito próximo e
complementar, no projecto dos mais jovens arquitectos, permite aos seus
autores levar mais longe a amplitude da sua mensagem moderna, ao longo
terceiro quartel do século. Os mais conhecidos arquitectos paisagistas vão
veicular a sua mensagem e promover o cruzamento, liberto da arte moderna
das vanguardas com a espacialidade exterior que serve as arquitecturas
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nova paisagem, ainda que, talvez inocentemente, só a objectualidade da

organicistas, revelando a mais impressiva de toda a experiência arquitectónica,
no quadro do empirismo humanista que se vai progressivamente fixando.
Na verdade, uma boa parte da mensagem humanista converge na
arquitectura, mercê da reflexão que é feita em torno da paisagem. Se os
autores são diversos, as reflexões teóricas concentram-se inevitavelmente em
Garrett Eckbo e Christopher Tunnard, e nas suas combatidas divergências.
Em pouco tempo uma outra tendência passará a participar activamente
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filão, de referenciação na condição natural do ambiente que suporta toda
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acabará por cristalizar no livro Design with Nature, ainda hoje referencial,

E

neste debate, com uma matriz mais ambientalista e ecologista, que se

de Ian L. McHarg, publicado em 1969. Muitas vias passarão a emergir deste

a habitabilidade das sociedades humanas. Na verdade, grande parte delas
diverge da arquitectura e dos interesses da reflexão que aqui pretendemos
produzir, mas os ritmos e a intensidade da produção, difusão e divulgação dos
seus conhecimentos, e aplicações práticas ou teóricas, não mais permitirão,
a partir deste período, considerar autónomos ou estanques os sectores de
conhecimento e produção da cultura arquitectónica, pois os cruzamentos
passam a decorrer instantaneamente, no cerne da auto-reflexão complexa
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da modernidade.

Quando se revela a verdadeira importância da instalação de uma rede
como a dos Parkways norte-americana, ainda no início dos anos vinte, ou
da generalização dos landscaped suburbs, bastante anteriores, enquanto
experimentação de alguma tradição europeia das cidades-jardim e, mais
tarde, quando se parte para o planeamento territorial da urbanização
intensiva da metrópole – particularmente da economicamente poderosa
metrópole americana, emergente da vitória na guerra – fala-se efectivamente
de uma fusão de valores e culturas diversas. Se, por um lado, ela tem raízes
profundas no vigoroso debate interno sobre a paisagem americana, e nos
desafios que se colocam à idealização e concepção de um projecto de
espaço verde urbano, com o processo iniciado por Fredrick Law Olmstead
– de repercussões amplas e diversas, em escala e objectivos, como o seu
programa de dimensão nacional para a paisagem americana – por outro
lado esta fusão passa também pelos movimentos europeus anteriores, do Arts
and Crafts ou das experiências liberty ou neo-liberty das exposições universais
– lembra-se que Olmstead foi responsável pelo desenho de espaço público
da exposição de Chicago de 1893 – e ainda, da importância da fusão com
a tradição inglesa da urbanística barroca e neoclássica, de Bath ou Londres.
Estas apuram-se agora nas experiências de Washington e na delicadeza
humanizada dos subúrbios, como os de Oak Park, em Chicago, onde Wright
já dera os primeiros passos como arquitecto. As suas Prairie Houses são bem

reveladoras de todo este imenso lastro histórico-cultural, em grande medida
apreendido de modo empírico – apesar da influência proporcionada pela
amplitude cultural e sentido crítico do seu primeiro mestre L. Sulllivan).
Importa pois separar de Zevi, na medida em que a sua mensagem posterior,
centrada no espaço e na sua objectualidade – que agora não corresponde
ao objecto arquitectónico como um todo físico que se oferece enquanto

experiência sensorial pessoal – não compreende completamente como os
novos empirismos se fundem nesta complexa amálgama cultural, que cruza

filão que importa explorar para poder apreciar devidamente os casos, e as
arquitecturas, que nos emocionam e que hoje são usadas como argumentos
e precursores, avalizados, de uma emergente arquitectura da paisagem.

Claro que o empirismo pode aqui combinar-se com a sensibilidade
criativa, ou a resposta intuitiva das poéticas pessoais dos vários autores e
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definitivamente território e natureza, paisagem e arquitectura. Este é o
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volume relacional, mas à objectualização da sua complexidade, enquanto

arquitectos. Quando na América-Latina Niemeyer se rodeia de Burle-Marx,
ou Barragn explora Los Pedregales, quando a escultura moderna de H. Moore
inspira Corbusier, ou quando a pintura de Jean (Hans) Arp inspira os desenhos
planimétricos dos jardins modernos de C. Tunnard ou G. Eckbo, estamos a

por antecipar qualquer formulação teórica, quer no campo disciplinar da
arquitectura paisagista, quer no da própria arquitectura, cuja componente
teórica continua a ignorar, insistentemente, a via de uma leitura organicista,
ou de fusão com a paisagem. Esta realidade só será finalmente alterada
com o regionalismo crítico de K. Frampton.

Na verdade, e ao contrário desta última tendência, de raiz eminentemente
americana, a ordem empirista nórdica acabará por ser acolhida no centro
de um debate diverso, centrado na Inglaterra, que era o único país imune à
penetração dos nacionalismos e das ditaduras emergentes. Será na procura
de um urbanismo regenerador para a metrópole industrial, e já no quadro da
reconstrução do segundo pós-guerra – com o desencanto do maquinismo,
confundido pela destruição proporcionada pela máquina de guerra,
desvalorizando esse ideal de progresso, agora defraudado – que se pode
perceber melhor a importância e o impacte desta mensagem humanista, e
naturalista, que simultaneamente permite a reinterpretação e revalidação de
alguns valores das utopias socialistas e também da experiência urbanística
clássica, nomeadamente, da cidade jardim, que na América encontrara
novo e importante fôlego.
É igualmente neste período que a mensagem de Aalto se reforça com a sua
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constatar sínteses complexas e ricas, onde o projecto e a construção acabam

presença nas escolas americanas e a com a sua escassa escrita, que retoma
algum discurso organicista de Wright. O debate sobre o organicismo está
lançado e, hoje, a sua fundamentação teórica parece até simples, quando
se revisitam autores como Jacobo Burckhardt ou o seu discípulo Wölfflin, e
se aprecia a dicotómica classificação das práticas arquitectónicas, que se
tendem a filiar nos extremos opostos, da racionalidade ou de um qualquer
expressionismo alternativo. Também Zevi, na apologia de uma arquitectura
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os caminhos se mostravam já muito mais complexos e potenciadores. O seu
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falando de uma arquitectura de verdade, e de uma aparente indiferença

E

orgânica, acaba por ceder à bipolaridade aparentemente inconciliável,

pelos valores da humanidade e da vida, quando no final dos anos quarenta

trabalho é no entanto notável, pelo exaustivo varrimento das experiências
que potenciam este filão libertador, abrindo geograficamente o espaço de
debate da arquitectura contemporânea do século XX, e permitindo a reflexão
sobre o teor regionalista das propostas mais ricas da arquitectura emergente,
que acabará por ser estabelecida por K. Frampton. A experiência italiana,
e a sua influência em todo o sul da Europa, não pode ser subestimada e vai
marcar de modo vigoroso o debate interno e a experimentação subsequente
no quadro português, apesar de também por cá ser o domínio espacial da
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cidade, e a complexidade do urbano, que transportam com mais vigor a
mensagem humanista e a libertação organicista. São essas as questões que
importa reter, e que vão pressionar toda a experimentação posterior em Lisboa
(Olivais e Chelas), já no turbulento enquadramento do debate humanístico
centro-europeu dos anos sessenta, que culminará nas manifestações de
Maio de 68. Nuno Portas será o protagonista nacional mais visível neste
processo e as suas obras deste período, tal como o prefácio à história de Zevi,
redigido em 65, e o capítulo sobre a modernidade portuguesa, incluído na
mesma obra, finalmente publicada em 73, em língua portuguesa, permitem
facilmente compreender. A complexidade e as limitações de um processo
que decorre, longamente, sob as dificuldades de um governo nacionalista
e ditatorial, a quem não interessa tanto a mudança como o controlo das
manifestações alternativas de adaptação aos tempos, cruza neste domínio
as dificuldades com aquelas outras que experimentam as linguagens
modernas da arquitectura internacional, ou até, com a desmontagem
do discurso de uma arquitectura nacional portuguesa, que constituía a
luta em que se empenhavam, à data, a escola de arquitectura do Porto
e o Sindicato Nacional dos Arquitectos, com a realização do Inquérito à
Arquitectura Popular. Na verdade, o regionalismo crítico promove finalmente
o estabelecimento, também em Portugal, de uma nova oportunidade de
debate.

Capela no Caminho de Santiago
Uma génese para a Arquitectura da Paisagem Ibérica

Vamos datar provisoriamente em 1954, com um acontecimento típico da
arquitectura contemporânea – o concurso e a atribuição do Prémio Nacional

Paisagem.

C APELA

de Arquitectura Espanhol – o início da experiência ibérica da Arquitectura da

NO

ao escultor Jorge Oteiza, são os autores de um projecto, nunca construído,

mítica. Foram vários os factores que, desde início, marcaram este projecto
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escultórica, fundida na paisagem, ficou para sempre associada a uma história
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de uma Capela no Caminho de Santiago. A intervenção arquitectónica e

C AMINHO

Os arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza e José Luís Romani, associados

conferindo lhe superior significado. Alguns deles, com uma desconcertante
e prosaica ingenuidade, afirmavam apenas, por exemplo, a fidelidade dos
autores ao génio do seu mestre moderno preferido – Mies Van der Rohe
– pelo que este projecto será considerado a sua influência mais clara em
toda a arquitectura espanhola; por outro lado, quase em simultâneo, os

construção da Basílica de Aránzazu, de 1949, nas proximidades de Oñati, o
que os colocava em confronto directo com a necessidade de formalizar um
programa para uma igreja basilical clássica; o desejo de se libertarem dessa
outra realidade justifica, porventura, a intenção de conceber, em paralelo,
uma capela abstracta e moderna, no seio de um debate internacional
intenso sobre a modernidade, e ainda por cima, dentro de uma sociedade
castelhana relativamente fechada, como era também a portuguesa à
data – e em Espanha tudo estava agravado, mercê da situação recente
e mal resolvida de intenso conflito bélico e político internos; por fim, a
intenção igualmente manifestada pelos autores de construir um novo templo
tecnológico, um singular condensador de energia – de evidente conotação
humana e espiritual positivas – suportado na ideia da viagem como labirinto,
cristalizado em plena paisagem.

Não é possível ignorar a presença do artista, integrado nesta equipa de
profissionais com carreira amadurecida, nem o isolamento sociocultural que
os envolve, e que combatem com a formação temporária nos E.U.A. – Oiza
havia realizado aí o seu programa de estudos de pós graduação, entre 194748, por exemplo, e sentia se próximo da diáspora de muitos outros arquitectos
espanhóis, como Sert. De facto, toda a complexa manifestação projectual
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autores estavam ainda, ou haviam estado, envolvidos na concepção e

revela uma grande actualidade e empenhamento no debate sociocultural e
artístico, que estava a emergir em França, e que rapidamente fundem com
a experiência e proximidade dos grandes mestres da Bauhaus, entretanto
emigrados na América, onde Mies e F.L. Wright se apresentavam agora, de
algum modo, muito próximos.

A memória deste projecto, ambicioso e carregado de uma carga simbólica
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que só a religiosidade castelhana e a tradição do Caminho de Santiago
podem explicar, não poderiam ser melhores veículos para o desafio proposto.
Perceber o desafio na época em que ele se coloca, e a construção do
pensamento criativo dos seus autores, são elementos fundamentais para
a compreensão desta arquitectura, que apenas se materializou enquanto
Landsight.

Em plena paisagem, ampla, da meseta central, uma enorme estrutura
tridimensional parece levitar sobre dois muros, aos quais a aproximação
revela toda a espessura. A tectónica desses relevos esculpidos, que suportam
a tecnologia de vigamentos metálicos, enormemente balançados, acentua
o catalisar de toda a energia vital e natural, sob a enorme projecção da
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cobertura. A inevitável sensibilidade às impressionantes forças, da meseta e
da viajem, em que o arrojo individual da peregrinação se permite ombrear
seriamente com o poder do território, que aqui condensa toda a energia da
natureza, expandidos sobre a paisagem envolvente, ajudam a compreender
a ousadia do desejo, implícito nesta visão. O artifício arquitectónico apenas
assoma ligeiramente sobre o solo. No interior, inverte se a ideia de intimismo
e religiosidade vigentes – lembramos que, praticamente ao mesmo tempo,
Le Corbusier está a construir a expressionista Ronchamp, concluída em 1955,
onde os sinais de intimismo tradicionais não são alterados pela mensagem
moderna da arquitectura, que a capela apenas acentua ao pontuar
verticalmente a paisagem, no topo da colina.

Neste diverso desejo de paisagem, pelo contrário, seria a espessura interna
do interior, invadido pela luz zenital através da malha de estrutura, de
uma cobertura quase ausente, que permitiria experimentar a protecção,
garantida pelo deslocamento dos muros|escultura, capazes de sifonar
acessos e controlar a real expansão que se vive no exterior. Nos muros, em
baixo relevo, plasmam se todos os significados míticos do cristianismo – e
também toda a dimensão redentora da peregrinação, nunca indiferente aos
valores da cultura locais, que sempre Oteiza incorpora nas suas obras – que
reconfiguram o interior da capela, qual labirinto, corporizado em paisagem
artificial. A verdadeira peregrinação, mítica viagem, é experimentada no

labirinto que a viagem da vida real parece diluir. Também a significativa
altura da treliça metálica, que é superior à dos próprios muros (duplica a
sua face visível), comprime sobre a ondulação do território todo o espaço
habitável, como que reduzindo a vida à sucessão das paisagens, natural e
artificial, do conjunto.

O exercício criativo é libertador de quaisquer dogmas modernistas ou

surpreendido pela ousadia da proposta, a interrogar os autores, que tão

NO

profundamente se afastavam da experiência convencional da Basílica da

C APELA

preconceitos vulgares da arquitectura religiosa, obrigando o júri do prémio,
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Aránzazu.

A geometria que domina a forma arquitectónica dilui se numa simbiose de
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expressiva afirmação horizontal. A esta, Oiza repesca e explora de Mies e
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talvez também de Wright, tal como a grande caixa metálica que aqui vai
levitar sem pódio, sobre os muros e algumas poucas colunas, emulando os
postes de energia eléctrica que, segundo afirma, o inspiraram após cuidadosa
contemplação, sendo agora recriados como condutores dessa energia
cósmica, ao interior contemplativo. A horizontalidade, onde se inscreve todo
o caminho do peregrino, é o resultado da combinação da rigidez desta

aproximação ao repouso que se oferece, qual intervalo seguro, no percurso
promenade desta labiríntica peregrinação, que emula a vida.

Podemos

reconhecer

outros

sinais

da

vanguarda

da

modernidade

disciplinarmente desejada. Os muros deslocam se como planos dessa planta
livre e neo plástica, de Doesburg ou Mies, e o labirinto pode perspectivar se,
como no já distante pavilhão de Barcelona, de 1929, onde o franquear do
perímetro interno que se abre, transparente, recentra mais do que expande,
activando essa presença do mundo exterior, que a modernidade proporciona
e a enorme projecção horizontal das coberturas interioriza.

Não é aqui permitida qualquer exaltação e toda a paisagem imaginada
combate a tradicional verticalidade, que quase sempre se associa à
espiritualidade religiosa. Mais do que uma capela, trata se de uma cripta
destinada à oração. Mais do que sombria ou penitencial, abre se em clareza
e oportunidade de iluminação interior e colectiva.

Aqui, só a horizontalidade merece ser vivida e, no interior do templo, protege
se a vida que urge renovar, em período de grande incerteza espiritual e de
dúvidas sobre o futuro. Tal como deveria fazer a escultura, não realizada, de
um anjo Santiago, o projecto aponta um caminho, sem evocações extremas à
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imensa cobertura com a ondulação do solo, percepcionável no caminho de

ciência extrema, que determinara o fim do conflito armado mundial – de que
se experimentaram em Espanha os reflexos, outros, mas intensos – e aposta
na energia vital com toda a serenidade da mais avançada disponibilidade
disciplinar, para afirmar a confiança na capacidade redentora do Homem.

Sem a paisagem natural, em que nos desenhos se evocam as imensas searas
de Castilla, não seria possível o resultado alcançado, e sem a geometria

imaginado é arquitectura e simultaneamente natureza, que só existem juntas
pela evocação da arte, em Paisagem.
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expressiva da asna tridimensional, só existiria natureza. Tudo neste lugar

Esta paisagem é a catálise profunda e rica de tudo o que a informa, em
arte e arquitectura, com sensibilidade, onde as mensagens inúmeras e ricas
dos mestres, de todos os mestres do moderno, de que facilmente lembramos
os nomes, se fundem numa paisagem onde nada prevalece, nenhum
sinal, nenhum código, sem estilos ou regras, sem mensagens ou desejos de
futuro diferentes daquele que se traduz, simplesmente, no projecto de uma
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arquitectura serena e em plena sintonia com a vida e o lugar. É ainda, e
provavelmente para sempre, como a admiramos, apenas uma Landsight 5.
(D.I.: Capela no caminho de Santiago, Sáenz de Oiza, Romaní e Jorge Oteiza,)
(D.I.: Grande Espaço Coberto de Assembleia e Presbitérios em Fátima, Gonçalo
Byrne)
(D.I.: Igreja de St. António de Portalegre, Carrilho da Graça)

2. A arquitectura portuguesa e a sensibilidade à Paisagem
A conjuntura Portuguesa, influências externas e oportunidades

A

movimento moderno que, a partir da Europa, se tinha vindo a difundir – de
modo indiscriminado, pelas mais desenvolvidas e longínquas fronteiras do
mundo ocidental – vai experimentar-se, na arquitectura portuguesa, uma
serena e silenciosa sensibilidade que não é imediatamente reconhecida,
nem consciencializada internamente.

Talvez as influências cruzadas, ainda iniciais, da modernidade vivida nos países
e colónias da lusofonia, estivessem a trazer para o panorama nacional uma
complexidade e um conhecimento alternativo, que as pesadas condições

internas, tendiam a escamotear. Na verdade, talvez o reconhecimento
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da academizante erudição, que envolvia as escolas de arquitectura

ARQUITECTURA PORTUGUESA E A SENSIBILIDADE À

Pelos finais de cinquenta, em período de plena revisão crítica de um

explícito no panorama internacional, já em meados dos anos setenta, de
arquitecturas mais recentes que a Escola do Porto fazia emergir, a partir

mais tarde, a revisão interna se pudesse centrar em características diversas
daquelas que, no centro da Europa, degladiavam um novo caminho para
a arquitectura contemporânea. Esta disciplina, vacilante entre a técnica e
a arte, aparentemente esgotada no confronto entre a cidade clássica e a
renovação indiciada pela Carta de Atenas, ou entre a tectónica tradicional
e a expressividade funcionalista de um Movimento Moderno, submerso
numa apropriação que se centrava, na maioria das vezes, na superficial
condição estilística das regras de composição e nos princípios, supostamente
arquitectónicos, de um racionalismo purista, debatia-se ainda com a crise
existencialista e humana, que o segundo pós-guerra e a reconstrução
europeia, acabavam de lançar.

Conjuntamente com o debate político-sociológico, em torno da condição
urbana e metropolitana, abria-se um novo caminho, efectivo, para a questão
do alojamento, já trabalhada na teoria da arquitectura – o existenzminimum,
desde os anos vinte, intensificada pelos votos disciplinares consagrados nos
CIAM – com particular intensidade no centro-norte europeu, lançando os
arquitectos no hercúleo desafio da redenção social, que afastaria a condição
artística da centralidade do seu debate interno, em troca da exacerbação
da condição técnico-funcional, que até ao momento presente continua a
subjugar, quase hegemonicamente, a maioria da produção arquitectónica
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dos anos finais da década de cinquenta, tenha permitido que, um pouco

corrente, dominante nas florescentes e desreguladas economias liberais que
as democracias viriam a instalar, neste alargado quadro desenvolvimentista
ocidental.

Longe deste movimento poderoso, em condição marginal ou periférica,
em alguns países permitia-se, naturalmente, o trilhar de outros caminhos.
Por outro lado, a condição adversa do enquadramento político nacional,

inovação e progresso, na arquitectura portuguesa, para uma ainda mais
exterior condição marginal, na periferia da periferia.
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proporcionado pelo Estado Novo, em Portugal, remetia todo o espaço de

Só esta complexidade conjuntural pode explicar a importância que virão a
assumir alguns desenvolvimentos distantes, na então África Portuguesa, ou
no Brasil, que só alguns estreitos e insuspeitos elos, de relacionamento interpessoal, podem estabelecer, insinuando e introduzindo no quadro nacional
as dimensões e sensibilidades que agora nos interessará relevar. Para o fazer,
obrigamo-nos a contextualizar um pouco mais as afirmações anteriores.
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Se a modernidade experimentada nas colónias africanas foi refrescante e
inspiradora, foi porventura ainda mais estimulante a revolução teórica que a
forte motivação interna brasileira, de modo talvez igualmente inconsciente –
apenas numa primeira fase – acabará por assumir, ainda antes da conjugação
de interesses e oportunidades para a construção da identidade do novo
estado, em intervalo temporariamente democrático, centrada na Brasília de
J. Kubitchek, e no “sonho” pátrio, fundador e moderno de Lúcio Costa. Mais do
que o emblema, ou o ex-líbris que a nova capital representa, está em causa
a necessidade de encontrar uma verdadeira proposta cultural alternativa ao
modelo europeu de então, que fosse mais consciente da complexa dimensão
do problema sociológico e humano do país, e da modernidade e desejo
de progresso da jovem nação latino-americana. A consciência das escassas
possibilidades e das dificuldades reais era, efectivamente, tão estimulante
quanto o era a consciência da impossibilidade de ser universalizante nas
respostas, ou até meramente capaz de redimir parcialmente uma sociedade
tão segmentada, social e economicamente, tão jovem e, simultaneamente,
tão

heterogénea.

Os

caminhos

possíveis

seriam

múltiplos

e

vinham

sendo experimentados desde os anos trinta, cruzando a experiência e o
reconhecimento da realidade histórica e vernácula, com a importação de
uma modernidade europeia que as formações técnicas superiores, de matriz
francófona – tal como acontecia no Portugal da época – e as migrações de
conhecimento, veiculadas pela forte imigração, transportavam para o país.

Contudo, já no início dos anos quarenta, se torna bem evidente que apenas
a mais gritante modernidade europeia seria suficientemente catalisadora
para envolver, conjuntamente, a vontade do renovado estado brasileiro e
a das elites culturais, e a energia e sentido de identidade dos seus cidadãos
– num fugaz Estado democrático, emergente da ditadura militar, em que
A

que vai comandar a libertação total desta nova arquitectura brasileira,
face aos cânones do moderno europeu, pela via de uma liberdade plástica
sem precedentes, para o uso da nova tectónica permitida pelo betão. É
assim que, no Brasil, se afirma a renovação do gosto europeu cristalizado
no art-déco da Exposição de Paris de 1925, de Mallet-Stevens e de Auguste
Perret, em que os apoios, como este último pretendia, se fazem cantar pelos
cálculos extraordinários, que agora usam o engenho matemático e criativo
de Joaquim Cardoso e demais engenharia brasileira, sob a sensualidade da
curva insinuante de Oscar Niemeyer.

De modo diverso, e um pouco mais tarde, será a superficialidade de uma
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mais tarde cairá de novo. É esse manifesto optimista de confiança no futuro

modernidade importada por via “estilística”, que os mais jovens arquitectos
nacionais transportavam consigo para a África portuguesa, que aí se vai

que os asfixiava no continente, com a conivência discriminatória do poder
central, instalado na capital do então império colonial. Só a incomensurável
distância à capital permitia que em Luanda, e em algumas outras cidades
coloniais, na África Portuguesa, se distendesse um pouco mais o limite
imposto à prática da arquitectura nacional, e assim, aos poucos, se
deixasse emergir uma modernidade, que a obra de Vasco Vieira da Costa,
globalmente, ou o importante Mercado de Kinaxixe (1950-52), em Luanda,
vão emblematicamente representar durante algumas décadas.

Na verdade, a expressão da modernidade no Continente é, porventura, mais
heróica, mas é também sempre mais dissimulada. A realidade é que ela é
verdadeiramente escassa e, quando excepcional, é sempre de uma discrição
que lhe é imposta, necessariamente, pela condição de sobrevivência difícil,
face aos modelos político-culturais impostos pelo estado.

Deve recordar-se que, nas academias, a reforma do modelo de ensino só
se iniciará com o beneplácito do mestre Carlos Ramos, a partir de 1957,
na Escola de Arquitectura do Porto, que dirige desde 1940. Este esforço é
também, seguramente, mercê da presença e da mão certeira que permite
a abertura interna, ao debate e ao diálogo sobre a modernidade na
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instalar, explorando a tentativa de contrariar os cânones da academia,

arquitectura, proporcionada pelo então jovem docente Fernando Távora,
a exercer desde 1953. A modernidade é também aqui uma afirmação e
vontade de autor, que escapa a qualquer corrente ou formação instalada ou
dominante, afastando-se de modo indelével, das convicções mais extremas
de Ramos, Viana de Lima e outros docentes relevantes, que na sua teia
moderna estarão muito mais próximos da disciplina purista do racionalismo
bauhausiano de um Le Corbusier, ou de um Gropius tutelar. Podemos mesmo
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que mais tarde o vai singularizar no contexto nacional, transformando-o no
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sempre terá correspondência na sua obra projectada e construída, onde a

E

afirmar que Távora vai, durante algum tempo, professar um discurso que nem

identificação com o discurso corbusiano é mais evidente do que a procura

fundador tutelar da nova, e moderna, arquitectura portuguesa.

Distingue-se aqui, obviamente, uma arquitectura portuguesa que é diferente
de uma outra que, concebida e construída em Portugal, se rege pelas regras
estritas e universais do código racionalista, mesmo quando plena de génio e
qualidade. Será neste panorama conturbado e algo ambíguo que se criam
as condições para a emergência de uma sensibilidade inovadora, primeiro
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por Fernando Távora, e mais tarde por Álvaro Siza.

Neste contexto tão particular não se poderá questionar o modo como, ou o
porquê, mas sim com que linguagens e técnicas construtivas, e só um pouco
mais tarde, com que espacialidades se constroem os resultados. Não é,
aqui, a teoria da arquitectura, ou a verdade funcionalista dominantes, que
importa contrariar, mas sim a realidade de uma produção arquitectónica
contemporânea em plena crise de valores, tanto culturais, como artísticos
e sociológicos, que dissolvem qualquer possibilidade de concentração em
objectivos inequívocos. Os autores arquitectos são assim libertados para uma
outra experimentação, conduzida pelas experiências éticas pessoais, que
apenas a formalização tende a aproximar. As convicções são frequentemente
diversas, apesar de uma aproximação ideológica – entendida como
negação generalizada à atitude censória do Estado e à descredibilização
da modernidade, imposta pela afirmação de uma arquitectura oficial,
em promoção desde a consolidação do Estado Novo – que caracteriza o
ambiente em que se centra o debate disciplinar.

Não deixa de ser débil, esta matriz sobre a qual assenta a mais profunda e
evidente actualização do panorama da produção arquitectónica nacional.
A abertura convicta ao moderno europeu coincide cronologicamente com a
consolidação exterior da sua revisão crítica, e o enquadramento da revisão
da mesma é assim, paradigmaticamente, também o enquadramento da sua

adopção interna. Curiosamente, este paralelismo não inibe a possibilidade
simultânea de outras experiências, como a da compreensão da importância
do lugar vernacular e da sua cultura intrínseca e antropológica, como
veremos, na esteira de outros modelos de pensamento, diversos, mas
igualmente influentes e catalisadores.
A

pessoais, e de outras eventuais relações inter-pessoais, para imaginar razão
de prova para os desenvolvimentos seguintes. E haverá diferentes factos
para conjugar: desde logo, a importância das conexões brasileiras que se
irão acentuar ao longo de décadas; a manifestação internacional de alguns
singulares “expressionismos” europeus, como o de Mendhelson, ou os nórdicos,
de Asplund e depois de Aalto, que escapam à ortodoxia dos CIAM; o realismo
italiano e o historicismo esclarecido da investigação veneziana; e finalmente,
a divulgação americana, por Zevi, do organicismo que combina diferentes

europeia de então. Depois, um pouco à margem deste discurso disciplinar,
a mensagem vernacular de L. Mumford, na esteira de uma longa linhagem
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expressões de uma sensibilidade esquecida pela extrema modernidade
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Teremos agora de considerar, incondicionalmente, a força das opções

de americanos ligados ao seu território em mutação, rápida e extraordinária,
mas cientes da força e necessidade de compreender e acompanhar essa

da sociedade americana, que tudo investe nesse imenso projecto colectivo.
Este processo tem tanto de contraditório como de inovador, e também dele
emergirá, já na segunda metade do século XX, uma escola de pensamento
incontornável, no domínio da relação da paisagem com a arquitectura, à
qual não podemos deixar de associar o nome de John Brinckerhoff-Jackson.

Seria demasiado inocente pensar que o cultural isolamento nacional se permitia
espartilhar, intelectualmente e em absoluto, toda a classe dos arquitectos
portugueses. Temos portanto de admitir que, muito provavelmente, Keil do
Amaral, ao avançar com o arrojado desafio do Inquérito à Arquitectura
Popular em Portugal – promovido pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos,
que liderava – e que Fernando Távora, empenhado na compreensão da
obra americana de F. L. Wright, se terão apercebido rapidamente desta
sensibilidade renovadora da paisagem norte-americana.

Teremos, no entanto, de dividir as influências. Em boa verdade, também da
América Latina, chegada do Brasil, se descobria uma nova sensibilidade, e
essa, seguramente, acabará por despertar a atenção de Fernando Távora,
que vai acompanhar os interesses de Lúcio Costa e parte das suas deslocações
em Portugal, aquando da sua visita, de 1948.

221

mudança, com a compreensão dos processos de humanização e da ambição

Próximo do anfitrião, Carlos Ramos, o jovem Távora ter-se-á encontrado com
o influente arquitecto brasileiro – colaborador de Le Corbusier, no projecto
e obra do terminado edifício do Minstério da Educação e Saúde, no Rio de
Janeiro – a pretexto da sua necessidade de conhecer as raízes portuguesas
da cultura arquitectónica brasileira, que pretende cruzar com as formas
de expressão mais tradicionais e populares do seu país. Seguramente, terá
ocorrido nesse período o primeiro contacto do português com a publicação
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apoiando o apelo de Keil do Amaral de 1947, Uma Iniciativa Necessária. Os
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sido possivelmente uma das razões impulsionadoras, que devemos colocar na

E

do seu documento|artigo de 1937, Documentação Necessária. E esta terá

génese do Inquérito à Arquitectura Regional, em que Távora se empenhará,

dois documentos partilharão, certamente, o mérito pelos desenvolvimentos
subsequentes na arquitectura nacional, que se traduzem na realização do
Inquérito à Arquitectura Regional, de 1955-60.

Por um lado, teremos de considerar que a sensibilidade protagonizada por
John Brinckerhoff-Jackson, a partir de cinquenta, pode ler-se como um
paralelismo que permite aproximar o enquadramento português do Inquérito,
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às vanguardas da leitura da geografia cultural – como é frequentemente
designada a aproximação desse personagem à paisagem da América do
Norte. Jackson explora o território americano, onde cruza activamente e
interpreta, analiticamente, os factores políticos e culturais que deram forma
às paisagens, urbanas e rurais, que emergiram do quadro geográfico natural
original.

Ele estabelece:

(...)que a beleza das paisagens não decorre simplesmente do seu
aspecto mas que é a sua verdadeira essência, e que essa beleza deriva
da presença humana.

Na revista Landscape, de que é fundador (em 1951), e editor durante os
primeiros 17 anos, ele vai difundir uma mensagem acutilante e profícua.
A mistura de uma visão de filósofo e turista cria uma idiossincrática
amálgama

de

história,

planeamento

urbano,

arquitectura

paisagista,

geografia, antropologia e preservação da história e da tradição. É esta
revista que vai fixar a noção de paisagem vernacular, ou de geografia dos
lugares quotidianos e da arquitectura das pessoas comuns. Ele vai apelar
directamente à exploração de um afecto inteligente pelo campo tal como
ele é, sugerindo uma visão suficientemente disciplinada para ser capaz de
distinguir o que está errado e deve ser alterado, do que está certo e deve ser

preservado, por ser merecedor de protecção e respeito.

O seu trabalho mais conhecido American Space data de 1972, e o seu
mais recente e profundo documento, pouco anterior à sua morte em 1996,
foi A Sense of Place, a Sense of Time. Pelo meio, em 1984, escreveu ainda

humanizado, que é muito idêntico ao que mobiliza Keil ou Távora, no final
dos anos cinquenta em Portugal, e que por fim dará forma activa a toda
a imensa obra intelectual, revertida em teoria e cultura de projecto, de F.
Távora.

E assim será até à consagração da afirmação, em que o próprio se
manifesta:

Eu sou a arquitectura portuguesa.
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A sua ampla e tutelar presença transformou-o num exemplo e numa
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obras suporta-se, sem dúvida, de um amor profundo ao território rico e

A

Discovering the Vernacular Landscape. A teorização que contemplam estas

oportunidade de libertação: primeiro, resistindo aos duros ataques do
moderno mais radical; depois, às pressões dos historicismos posteriores,

ele; e por fim, resistindo a todas as normalizações ou academismos, novos
e antigos, e à tentação renovada em cada dia de instalar todos os outros
possíveis modernismos críticos, que o acompanhamento dos mais importantes
debates internacionais lhe permitia.

A sua afirmação, de tão singela, pode iludir em ousadia, e não faz justiça
plena à importância dos factos que a justificam. Tendo sido proferida em
entrevista concedida a um periódico, já em fim de carreira, que se viu
repetidamente citada na comunicação social, e posteriormente pela crítica 6,
exactamente como ele a afirmava, e sem qualquer contestação ou razão
para dúvidas, mais não faz do que confirmar a convicção e o papel que
sempre terá assumido, na sua busca fundamental e estímulo maior de todo o
seu trabalho, que os discípulos lhe reconhecem com admiração.

Por outro lado, no Brasil sucedem-se rapidamente, desde os meados da
década de trinta, um conjunto de acontecimentos internacionalmente
influentes. Portugal vai naturalmente acompanhar a centralidade do
personagem tutelar brasileiro, Lúcio Costa, que como vimos, é amigo de
Carlos Ramos. À procura da raiz da arquitectura brasileira, que ele pretende
cruzar com a expressão mais tradicional da cultura arquitectónica do seu
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aparentemente fáceis e tentadores para um apaixonado da história como

país, ele fará repetidas visitas: em 1951, já após a explosão proporcionada
pela revelação americana da moderna arquitectura brasileira; e uma última
em 61, onde em Portugal consolidou amigos e terá deixado já partilhado a
mensagem das suas últimas investigações, às raízes da cultura portuguesa
no Brasil.

Entre nós, a publicação dos resultados do Inquérito à Arquitectura Regional,
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de 1955-60, far-se-á sob o título Arquitectura Popular em Portugal, editado
em 1961, pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos. Na verdade, o estudo é
comparável a um exercício de geografia cultural, importado dos E.U.A. A sua
sintonia fica bem clara, ao longa da década de sessenta, e ele proporciona
a mais ampla campanha de reconhecimento e levantamento da cultura
arquitectónica popular portuguesa de sempre, resultando na publicação
referida dos resultados do inquérito desenvolvido dentro das escolas de
arquitectura.

Definitivamente, de modo subtil, enterra-se com este inquérito o sonho
político de encontrar ou afirmar uma identidade homogénea, fundada na
cultura e arquitectura populares, comum ao estereótipo de uma arquitectura
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portuguesa já veiculada à data, pelo regime político ditatorial instalado em
Lisboa. A campanha serve o propósito do conhecimento aprofundado e da
valorização desse inestimável património, enquanto a realidade criada pela
penetração da cultura do movimento moderno europeu se afirma, como
limite prévio aos caminhos da sua aplicabilidade.

A influência de uma arquitectura fundada nos resultados do Inquérito
à Arquitectura Regional (1955-60) acabará por caminhar a par de uma
afirmação mais alargada da modernidade contemporânea. São muitas, como
se pode perceber, as fontes de informação, e nem sempre são consentâneas.
As sensibilidades exigem individualmente muito de cada autor particular e o
valor dos resultados, em boa medida, decorrerá da ausência de quaisquer
estereótipos, ou de uma padronização assimilável acriticamente.

Este é o fértil enquadramento disciplinar que, entre o final dos anos cinquenta
e o início dos setenta, se consolida na Escola de Belas Artes do Porto, abrindo
um amplo espaço de oportunidade e criatividade aos jovens arquitectos
que, então, aí acorrem para fazer a sua formação em arquitectura.

Alguns dos mais virtuosos ficarão para sempre ligados à Escola de Arquitectura
do Porto, conduzindo um dos mais representativos e expressivos movimentos
da cultura arquitectónica portuguesa, que perdurará longamente. Ao

posterior reconhecimento internacional não ficou alheia a conjuntura política
de renovação revolucionária, já em meados de setenta – 25 de Abril de 1974
– mas as raízes conceptuais são portanto anteriores, e derivam de um amplo
conjunto de factores, como se expôs.
A

como uma outra influência vinda da mesma origem brasileira, que é
sincrónica com este convulsivo panorama nacional, e que é veiculada pelas
mesmas fontes de contacto pessoais. Naturalmente, acompanha-se cá, com
cuidado e interesse, esse processo que está em curso no país irmão e antiga
colónia ultramarina. Ele fez vibrar a mais extrema modernidade, inicialmente,
pela mão rigorosa de Le Corbusier, que em Lúcio Costa encontrou um
colaborador experiente para exprimir toda a sua força determinista e
poética. E o Brasil emprestou ao processo a poesia redobrada, com que

panorama internacional.
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essa mensagem se revalidou, para conquistar um importante espaço no
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Mas há ainda, e é importante, um factor adicional, já aflorado, que surge

No Brasil decorre, desde o início da década de quarenta, e em processo
de grande abertura interna, o questionamento revigorador do movimento

ainda jovem mas já profundamente amadurecido pelas experiências
súbitas anteriores, no Rio, em Pampulha e em Belo Horizonte, mas também
em Brasília, com a tutela e o permanente apadrinhamento de Lúcio Costa
– que se assume como o arquitecto ideólogo do estado, senão mesmo de
um modelo cultural para o novo país democrático. O moderno europeu
está então submerso nos seus próprios problemas conjunturais e sociais de
pós-guerra. A realidade brasileira é muito diversa. As relações culturais, no
quadro de um continente americano novo e poderoso, à procura de outras
formas de relacionamento e inspiração, abre uma nesga de oportunidade
que Niemeyer vai capitalizar, em favor de uma outra ideia de arquitectura
moderna, que afirmará o moderno brasileiro em todo o mundo ocidental,
desde então.

Falamos da opção crítica pela sensibilidade poética e plástica da
arquitectura, contra a dominante responsabilidade ideológica e social,
de uma arquitectura fundada na perseguição de valores de conforto e
satisfação de requisitos de uso, dominados quer pelo determinismo instalado,
quer pela submissão exclusivamente funcional dos resultados do projecto e
da obra arquitectónica.
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moderno. Está associado à emergência de um arquitecto, Oscar Niemeyer,

Era esta prática dogmática a mais profundamente veiculada pelos principais
mestres do moderno europeu, já então transferidos para os E.U.A., na esteira
da conjuntura belicista e dos conflitos que dissolveram as mais importantes
escolas de vanguarda europeias. E este era o preço recente, pago pela
componente artística – que já emblematicamente simbolizámos com o
ostracismo a que foi votado Camillo Sitte – na renovação protagonizada
pelas vanguardas figurativas do início do século XX, contra a cristalização

ou debilitado profundamente, em sucessivas renovações da cultura artística
europeia, pelas inúmeras vagas pós-renascentistas.
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processada pelas academias de belas-artes oficiais, que a haviam esquecido

O iluminismo, e a força da racionalidade, e mais tarde o romantismo,
nas suas mais variadas formas de expressão artística, tinham conduzido a
modernidade europeia a um caminho de estereotipagem do belo e de
funcionalização da arte – apesar da genialidade da produção dos mais
espectaculares protagonistas de cada corrente ou movimento – de que o
espírito maquinista e o Zeitgeist, do primeiro quartel do século XX, vão ser os
corolários. As consequências serão inevitáveis na padronização das produções
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artísticas e arquitectónicas, apesar das explosões criativas desencadeadas
pelas revoluções industriais e burguesas. Esta realidade não configura aqui,
naturalmente, uma crítica à qualidade da produção artística ao longo dos
mais de quinhentos anos de história de arte europeia que sucederam à
renovação renascentista. Na verdade, até à construção de um quadro que a
história da arquitectura irá apelidar diversamente, entre ecletismos historicistas
e proto-racionalismos – plenos de produção excepcional e revigorante – foise consolidando uma plasticidade artística cada vez mais desvinculada da
concepção espacial da arquitectura e do destino último dos espaços, apesar
das honrosas excepções protagonizadas por alguma arquitectura do ferro e
do betão. A tabulla rasa não faz mais do que inibir todo o excesso artístico,
estereotipando, ela própria, os ditames do delito do ornamento, verbalizado
por Adolf Loos e por ele reduzido a escrito. Com a redução da gratuitidade
da arte reduzia-se também a arquitectura à sua expressão tectónica mínima
e à ausência de qualquer outra manifestação plástica, que não fosse a da
evidência dos materiais ou a do detalhe construtivo, elevado à visibilidade
expressionista máxima do less is more de Mies, que assim reescrevia o take
care of the terminals…, de Sullivan.

De permeio, fica o longo rol de autores arquitectos que, em sucessivas
gerações, se recusam a aceitar os espartilhos de qualquer formulação
teorizante, assentes no virtuosismo que sempre acompanhou a produção

artística em que a arquitectura se inscreve.

Se, por um lado, a arquitectura se inscrevera nesse turbilhão artístico que
empurrara toda a produção para um caminho inevitável de vanguarda
figurativa, até por vezes estimulando algumas dessas correntes, de que o Stijl

Na maioria dos casos, isso aconteceu para se permitir uma focagem mais
acutilante na mensagem de progresso da sociedade maquinista, que os
próprios autores faziam questão de integrar e valorizar, de tal modo que ela
acabaria por se instalar e foi dominando toda a cultura ocidental ao longo
da primeira metade do século XX, sem qualquer oposição ou concorrência.
Podemos, por razões de natureza diversa, nomear provisoriamente alguns
autores que, em circunstâncias diferentes e de diferentes modos, serão
casos representativos do que aqui afirmamos: assim, são incontornáveis,

ou Mendelsohn, como haviam sido anteriormente Sullivan ou Olmstead
na América, Mackintosh, Gaudi ou Van de Velde nas periferias regionais
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desde o início do século passado, F. L. Wright ou Le Corbusier, Bruno Taut
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dos autores mais representativos só artificialmente pôde ser escamoteada.

A

pode ser exemplo inequívoco, por outro lado, a dimensão poética das práticas

europeias, e viriam a ser, posteriormente, Alvar Aalto, Oscar Niemeyer, Burle
Marx ou Álvaro Siza, em contextos geográficos e culturais muito distintos.
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Na realidade já não é possível, hoje, apesar da centralidade da obra de alguns
destes autores, que se torna centrípeta relativamente ao amadurecimento
e libertação que permite o despoletar do movimento moderno europeu, e
a sua posterior difusão mundial, ignorar a sensibilidade poética e plástica
das suas arquitecturas particulares de autor. Numa observação atenta,
com algum distanciamento, ou num exercício interpretativo da história
da arquitectura que pretenda realmente relativizar as suas diferentes
componentes processuais, que sempre estão envolvidas numa qualquer obra
arquitectónica, será impossível reduzir o essencial à mensagem funcionalista,
que se tornou emblema e destaque do movimento moderno, sob pena de um
resultado simplista e estéril. Só a necessidade panfletária e revolucionária, que
os diversos movimentos arquitectónicos procuraram assumir, pode explicar a
enorme falácia desse exercício tão redutor.

Claro que se tratava de conquistar espaço para uma nova realidade
conceptual, que encontrava, na generalidade dos casos, na Europa, uma
conjuntura cultural adversa e conservadora, centrada nos valores da cultura
classicizante e beaux-arts. Por isso, era mais fácil centrar a mensagem
arquitectónica na sua dimensão mais extrema e inovadora, potenciadora
de uma ideia de renovação e progresso, que era a funcionalista. Depois,

a apropriação dos sinais de uma qualquer evidência de natureza artística
ou estetizante, contrariava o ideário previamente codificado e préestabelecido.

Face a um debate disciplinar tão tensionado, são inspiradoras as palavras
de Oscar Niemeyer, sobre a década de cinquenta, em que, sem pudor e

arquitectura que ele emblematicamente representa, nos revela a distância
que já então o separa desse movimento moderno em que não se pode rever.
O afastamento é também o da crítica de alguns dos mestres do moderno,
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sob a pressão da crítica internacional, e a perseguição de que é alvo a

como Gropius ou Max Bill, ou mesmo Philip Johnson, a quem ele, com desdém,
acusa da defesa de uma estéril standardização da arquitectura moderna,
que emerge desprovida de qualquer qualidade estética ou valor artístico,
para cumprir arbitrários cânones estilísticos que ele compara, nos processos,
àqueles de que o moderno se quer libertar.

O seu caminho, incompreensível para os teóricos irredutíveis do funcionalismo
racionalista purista, que divide italianos e bauhausianos, é o da beleza e
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da arte, e vai encontrar apoios apriori insuspeitos, entre alguns dos mestres
emergentes como Alvar Aalto. Iremos, muito mais tarde, encontrar as mesmas
convicções no discurso de Siza Vieira.

Mas Niemeyer afirma, a propósito do cerco crítico que os racionalistas, como
lhes chama, apertam sobre Brasília:

Mas a ideia de liberdade plástica era irrecusável, e muitos no exterior
começaram a considerá-la importante.

Lembro a carta recebida de Alvar Aalto, indignado com as declarações
que Max Bill, astuciosamente aliciado, fizera no Rio. “Acabei de lançar
a última pá de cal em Max Bill.” Não indaguei detalhes, mas, partindo
de tão importante figura, agradou-me a solidariedade espontânea
com que me distinguia.

Depois, com a nossa arquitectura conhecida e festejada pelo Velho
Mundo, os adeptos do racionalismo foram pouco a pouco se retratando.
Ela estava ali, diante de todos, criativa e diferente, exibindo a técnica
mais avançada 7.

E a propósito da emergência do movimento moderno e do funcionalismo:

Um novo campo de invenção e fantasia se abria para a imaginação
dos arquitectos, logo é ostensivamente ocupado pelos teóricos, os
críticos especializados, os arautos da “verdade”, e aquele movimento
de sonhos e esperanças para os mais dotados oferecido converteu-se
num retrocesso onde as normas mais limitadoras foram estabelecidas.
A

tudo que significava liberdade de concepção.

E como para reforçá-lo, compareceu depois a Bauhaus “paraíso da
mediocridade”, como dizia Le Corbusier. E a arquitectura se tornou
ascética, monótona, sempre igual. (…)

Falava-se em arquitectura multiplicável, em pré-fabricado, e até numa
sociedade maquinista que, diziam, tudo explicaria.

sociedade destinada a mudar o mundo nunca cogitaram 8.
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Era um pretexto, uma palavra vaga, arbitrária e negativa, pois de
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Durante anos o funcionalismo imperou na arquitectura, contestando

Fica bem evidente, ao longo deste excerto, a condescendência de Niemeyer
para com a bobagem, como lhe chama, propalada pelo ascético discurso

muito distante do Velho Mundo, abalançado na busca de uma redenção,
confiante no domínio da técnica e do engenho sobre a complexidade da
sociedade e do progresso. Se a confiança no domínio da tecnologia é a
mesma, e a sua simbologia – que a linguagem do moderno lhe proporcionou
e que cedo experimentou, assimilando – se adapta bem à construção de
uma identidade jovem e confiante para a sociedade livre brasileira, em
que tanto confia, já os espartilhos codificadores lhe merecem repúdio, por
o fazerem aproximar da academizante tradição artística europeia, que
encontra esgotada da sua principal qualidade, a beleza. Essa, só será possível
pelo incontornável empenhamento estético, na construção livre das formas
que a técnica agora permite construir. Depois, curiosamente, reconhece em
Le Corbusier a coerência de quem nunca se deixará enredar nos discursos
plenos de imposições negativas do racionalismo. E faz afirmações serenas
e claras, em que se socorre parcialmente de um texto de Ozenfant, para
expressar o seu entendimento de que o mestre incontestado do racionalismo
terá compreendido bem a proposta do moderno brasileiro, e também ele
terá percorrido esse caminho, revelando a sua admiração incondicional pelo
arquitecto com quem trabalhou durante meses, no projecto da Sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque:
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funcionalista que suporta o racionalismo moderno. A realidade brasileira está

(…) Le Corbusier acompanhou coerente tudo o que acontecia. A
arquitectura para ele era invenção, procura da beleza. Assim, até o
fim, o grande mestre soube se manter.

É claro que evoluiu, que compreendia o movimento libertador por nós
definido. Basta ler o livro do seu amigo, o pintor Ozenfant: “Le Corbusier,
P AISAGEM

aprés avoir longtemps illustré la discipline puriste et la loyauté de l’angle
droit, ayant senti dans le vent les prémices dans nouveau baroque venu
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d’ailleurs, il semble avoir décidé d’abandoner l’honnête angle droit, sur
lequel il avait cependant tendence à ce croire dês droits particuliers.
Au fonds, le baroque-né se fait justice à lui-même – et comme toujours
avec un immense talent”.

Nisso não fica nenhuma depreciação a Le Corbusier (…)

Na arquitectura, além da sua funcionalidade obrigatória, o importante,
a meu ver, é a sensação de surpresa que provoca quando pela sua
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beleza atinge o nível da obra de arte 9.

2.

A emergência de uma arquitectura que podemos aprender a

explicar …
Pode rever-se, pela contribuição dos passos e tempos percorridos, a
aproximação ao presente da arquitectura nacional. Pode-se percebê-lo
na presença integrada de todas as influências externas referidas, nas quais
cultura e sensibilidade, criativa e artística, se permitem reclamar de novo
o direito à superação dos modos de ver e apropriar o espaço quotidiano,
em arquitecturas comuns. Elas instalam-se confortavelmente nas estruturas
geofísicas para oferecerem paisagens complexas mas compreensíveis,
porque fundadas em linguagens acessíveis, de diálogo simples, onde suporte
e objecto são equivalentes e estabelecem a concha, ou abrigo, em discurso
neutro, aos fluxos do habitar contemporâneo.

Os discursos do sublime e do pitoresco constituem estruturas psicológicas de
muito fácil compreensão, de há muito assimiladas culturalmente, no contexto
da nossa sociedade paisagista europeia, e serão, numa primeira fase, as mais
exploradas pela arquitectura nacional.

A natureza mais selvagem e impoluta vai atrair e forçar essa conquista, tal
como o bucólico da natureza apropriada pelo uso produtivo, no campo, ou
pela memória, no centro da cidade histórica.

na Boa Nova, uma arquitectura que incorpora em equilíbrio arte e paisagem,
um valor que não pode ser codificado a partir da tradição académica
renascentista.

A Venustas de Vitrúvio já não é suficiente para explicar as opções conceptuais,
ou os desvios processuais e projectuais – quiçá, talvez presentes num qualquer
tratado clássico grego perdido para sempre, que pudesse explicar o Templo
de Poseidon, erigido em Sounion, na Ática Grega, sem ter de recorrer à
mística do lugar, ao genius locci. Porventura, falta-nos um outro tratado

apelidado de poesia.
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arquitectónico que nos fale simplesmente do génio criativo, e que não seja
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menos desde que Álvaro Siza ensaiou em Leça, nos finais dos anos cinquenta,

A

A arquitectura portuguesa recente transporta no seu código genético, pelo

Também pela incorporação disciplinar da tradição vernacular, se estará
longe de poder permitir um relacionamento tão estreito entre os valores da

biunívoca e directa entre os factores de produção e a paisagem que a
suporta, que se vai relacionar, por sua vez, com a experiência arquitectónica
do edificado. A dimensão ambiental e a consciência ecologista dão ainda
no exterior os seus primeiros passos sérios, que são aqui, até, de algum modo
contraditórios – na sua condição proteccionista que sempre incorporam –
com esta invasão despudorada do espaço natural e virgem dos rochedos
marítimos.

Só o cruzamento de uma intrépida convicção, na liberdade conceptual que
a arquitectura deve incorporar enquanto disciplina artística, de forma quase
transcendental, pode justificar a nova arquitectura nacional.

Ela

revela-se,

evidente

e

pura,

na

moderna

arquitectura

brasileira

– proporcionada pela liberdade que também podemos encontrar nos
exercícios, experimentais e premonitórios, da Arte da Paisagem, que ficam
reféns da imensidão inóspita das paisagens latino-americanas, ou dos
desertos norte-americanos – e pode permitir-nos compreender o enorme
salto que representa, à data, tamanha ousadia em Matosinhos. É uma
atitude precursora e as consequências irão alcançar, posteriormente,
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arte, da cultura, da paisagem e da arquitectura. Não se trata de uma relação

desenvolvimentos extraordinários.

No entanto, uma outra tradição emergia, pela via do discurso crítico do
moderno, que Zevi introduzira de modo indelével na história da arquitectura
europeia, ao relevar o organicismo, a partir das experiências de Wright e
Aalto.
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Quando ocorrem, mais tarde, regressos pontuais à rigorosa disciplina
modernista e racionalista, que repõem a linearidade e o rigor da forma
pura, sempre a dimensão decorrente da plasticidade das formas vai ser, em
Portugal, transposta para uma escolha e textura dos materiais, ou vai ser
combinada com os mais recentes desenvolvimentos da arte, com base nos
discursos que a filosofia e a hermenêutica da arquitectura proporcionam
combinadas.

Na verdade, a paisagem não mais vai desaparecer. O lugar contextual do
discurso, teorizado no cerne do movimento moderno europeu, está aqui
profundamente enriquecido pela sua dimensão plástica, cuja sensibilidade
à condição natural e ecológica é claramente contemporizadora. Este é um
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lugar de prazer e estímulo sensorial. Não se determina uma qualquer defesa
arbitrária de uma condição natural adversa, que urge combater, e que será
no contexto geofísico e climático português simplesmente irrelevante, mas
sim a articulação de valores que contribuem activamente para a construção
plástica de uma estética da arquitectura, que já não depende de qualquer
regra compositiva, ou de uma interpretação arbitrária ou abstracta, e menos
ainda da responsabilidade sociológica que pré-determina toda a acção
projectual da disciplina arquitectónica no contexto europeu, que lhe é
contemporâneo.

Aos autores arquitectos é permitido o exercício de exploração artística
de sensibilidades, e de outras possibilidades e códigos, que só a intensiva
divulgação crescente da arte contemporânea pode ajudar a compreender,
e que irão recombinar com a construção de um lugar que, enquanto
arquitectura, se faz paisagem. A própria arquitectura passa a ser representada
pelo lugar, e o lugar dissolve-se numa Arquitectura da Paisagem. Fernando
Távora descreve bem este sentimento, que vai procurar na relação humilde da
paisagem rural do campo nortenho, para remeter em forma de arquitectura
clássica e simples, de um modo erudito que só ele sabe construir, nos primeiros
momentos deste período. Encontra-o em Taliesin, e descreve-o de modo
magistral

10

.

A paisagem, sem ser grandiosa é grande, e os edifícios sem serem
grandes sentem-se perfeitamente na paisagem, sem, de qualquer
modo a desvalorizarem. A ideia de Taliesien como uma construção
desfez-se nesse momento no meu espírito; Taliesien é uma Paisagem,
Taliesien é um conjunto, em que é porventura difícil distinguir a obra de
A

No seu diário de viagem Fernando Távora regista a visita, do dia 9 de Abril,
que decorre exactamente no primeiro aniversário da morte do mestre
americano, quando a escola de Taliesien Fellowship está vazia, e deserta a
paisagem. A estas palavras ele vai ainda acrescentar:

(…) Vi muita coisa na América até hoje (…) prosperidade por todo o
lado: mas a poesia, a humanidade e a grandeza, só as encontrei em
Wright. Tudo o que vi compreendi pela inteligência; aqui o pouco que

(…) O tempo em Taliesien joga a forma da arquitectura e da paisagem,

P AISAGEM

vi permitiu-me sentir tudo sem nada me ter sido explicado.
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Deus da obra dos Homens.

o que creio não acontece em 90% da arquitectura moderna.

e difundida a partir da América, fixa-se como uma escola nas suas lições
de arquitectura, onde ele inventa a arquitectura portuguesa

11

. Mas é

subtil e delicada com as mensagens positivas de que nunca abdica, e que
incorporam o grito da arquitectura do seu tempo. Ele compara no mesmo
texto as ruínas imaginárias de Wright com as do Seagram Building de Mies,
ou da Vila Savoye de Corbusier, e com os templos e monumentos, e outras
grandes ruínas do passado, e reconhece-lhes a todas um grande poder de
expressão. Depois invoca ainda a natureza na inquestionável … forma de um
dedo.

Talvez porque há coisas que não devem precisar de ser explicadas, e
intuímos que assim pensa acerca da Arquitectura. Os códigos e linguagens
das arquitecturas devem ser universais e intuitivos, como a Paisagem.

É assim o lugar que se transforma ao receber a arquitectura, para se converter
na própria arquitectura. Não são as formas edificadas pelo homem que se
podem permitir sobrepor às do lugar, mas não são, igualmente, as formas do
suporte natural a submeter a disciplina projectual, pois a síntese cedo aspira
à condição holística, em que o todo e a parte se tornam indissociáveis e
insubstituíveis, na construção da simbiose, que será já uma nova identidade
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A crítica de Távora ao espírito radical da modernidade europeia, adoptada

do lugar.

Ao projecto cumpre a intencionalidade que determina, simplesmente, o
reconhecimento de uma nova identidade implícita e obrigatória em todo
o exercício cultural, que no projecto de arquitectura deve determinar a
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Parte V - ( a contrução de uma )
ARQUITECTURA DA PAISAGEM

A arquitectura da Paisagem desenhada em português

A Arquitectura da Paisagem desenhada em português

Há uma inegável profusão de respostas recentes, na arquitectura portuguesa,
que evidenciam um fascínio pela condição paisagística da arquitectura. Mais
forte é esse impacte quando se percebe que resulta do produto construído
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de gerações sucessivas de arquitectos, com formações necessariamente
distintas, realizadas em tempos e contextos culturais diversos, em muitos casos,
já posteriores à abertura ao exterior do ensino da arquitectura no quadro da
flexibilidade e mobilidade europeia e internacional dos estudantes.

Paradoxalmente, o próprio uso da expressão que associa a condição
paisagista às obras de arquitectura, e mesmo o termo paisagem, alargou-se
e foi-se libertando, simultaneamente, dos constrangimentos tradicionais
associados ao seu uso.

Este processo, que está longe ser um processo interno, é universal e manifesta
uma forte tendência de crescimento, natural num quadro de construção de
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conhecimento alternativo, enriquecido pela importância da sensibilidade
ambiental e ecológica. Contudo, ao longo da última década e meia, essa
prática projectual tem estimulado uma dupla vertente de investigação: por
um lado, tenta-se fundar o processo, descobrindo as suas origens e raízes; por
outro, procura-se valorizá-lo teoricamente, bem como ao potencial criado
pelos novos caminhos interpretativos do uso do lugar, em arquitectura.

Depois do momento de cristalização teórica concretizado por Norberg-Schulz,
nos finais da década de sessenta, densificado progressivamente pela
experiência pós-moderna e pelas revisitações diversas que a emergência
da análise urbana proporcionou, ao longo de três décadas consecutivas
de experiência urbanística funcionalista, a teoria procurou dar densidade
informacional e suporte interpretativo realista a um lugar que começa a não
caber nos espartilhos abstractos da normalização. É essa a limitação que
vai permitir a escapatória criativa recente. Nos produtos dessas recentes
arquitecturas fundem-se teorias, disciplinas e sensibilidades poéticas.

A transversalidade disciplinar – e sempre, a transversalidade informacional
que suporta hoje todas as decisões e escolhas no projecto – conquistou
definitivamente a concepção arquitectónica. Fundem-se saberes que são
transpostos das áreas mais distantes das ciências sociais e humanas, da
percepção e da filosofia, das artes, para as mais próximas das engenharias
do território e das arquitecturas, a que aproximação geográfica não fica

alheia.

Estes autores, nacionais e internacionais, já não precisam hoje de abater
quaisquer barreiras à sua prática, pois elas não configuram metodologias

entre as suas interpretações criativas, nas obras com que nos têm brindado as
disciplinas arquitectónicas, e os resultados daquelas outras que configuram
o quadro generalizado das práticas correntes, não há já qualquer confronto.

desse desejo de interacção paisagista, que se está a manifestar cada vez

Na verdade, a grande questão centra-se no quando e como, que permitiu
esta mudança tão súbita e generosamente abraçada pelos arquitectos.
Percebê-la melhor, discuti-la abertamente, fazer debate crítico e formação

DESENHADA EM PORTUGUÊS

mais intensa e abertamente.
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No limite, toda a produção arquitectónica ambiciona hoje poder partilhar
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disciplinar, académica ou estilística. Apesar do afastamento que subsiste

A

ou estereótipos dogmaticamente suportados por qualquer convenção

sobre a sua emergência e uso.

A construção dogmática da cidade do sonho funcionalista, igualitário e

reforma das artes de sabor neo-classicista, pelas vanguardas figurativas, no
princípio do século XX, entrou em ruína no início da segunda metade do
século. Foi essa a conquista do processo de reconstrução social, cultural e
urbana do segundo pós-guerra, que pôs em evidência o desfasamento entre
a realidade possível e a dimensão avassaladora desse projecto, à escala
mundial.

Se o velho mundo podia pagar e alimentar esse sonho durante algum tempo,
já essa realidade não estava ao alcance das culturas e países emergentes,
num mundo subdesenvolvido e heterogéneo como aquele que a extensão
geográfica do conflito pusera em evidência. Mais importante virá a revelar-se,
por fim, a consciência que em alguns desses países irá emergir desse mesmo
facto, e da necessidade pragmática de encontrar, nesses lugares carentes de
novas identidades – saídos da fragmentação dos impérios coloniais europeus
– outros caminhos e sonhos para as sociedades novas e confiantes, na esteira
do progresso e do enriquecimento que permite o conforto, aí imanescente. A
juventude dessas nações e a pobreza generalizada das sociedades remete
o principal esforço para a construção de culturas alternativas, capazes de
enfrentar demografias em escalada. Estas contrapõem-se às demografias em
retracção do velho mundo ocidentalizado, agora auto-centrado e contido,
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maquinista, que emergira do cruzamento da revolução socialista com a

em números e fronteiras, apesar da inegável e discutível pressão cultural
hegemonizadora que ainda continua a exercer, mercê da incontornável
densidade da sua cultura e dos valores, que construiu e que procura
veicular.

Conclusivo deverá ser o facto de nenhum modelo sociopolítico e cultural
alternativo ter conseguido, ao longo do século passado, proporcionar uma
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proposta diferente de sociedade que subsistisse, ou que tenha acolhido
receptividade generalizada, e que seja simultaneamente respeitadora dos
valores de respeito pela vida e pela pessoa humana, tal como a organização
das Nações Unidas sublinha nas suas cartas de referência.

Curiosamente, enquanto as experiências sociopolíticas se viriam a dissolver
sucessivamente, vamos poder assistir à emergência de propostas culturais
poderosas, que vão afrontar a dogmática e hegemónica modelação das
iniciativas de espacialização das sociedades. A teorização da cidade
contemporânea que será compreendida e estimulada em diversos contextos
de renovação periféricos, acaba por contrapor metodologias conceptuais
alternativas que, em alguns casos, são até conduzidas por alguns dos nomes
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sonantes, ou mestres do moderno europeu. Estes personagens, como Le
Corbusier, influente no Brasil e presente na Índia, haviam sido os mentores
e ideólogos do projecto da cidade destinado à construção da sociedade
democrática do progresso industrial, que estivera na base das suas
incontornáveis reflexões. Contudo, também o velho mundo entra em ruptura
social e em falência política, impulsionada pela mudança necessária e
incontornável dos regimes instalados, que se renovarão rapidamente a partir
da década de sessenta e que promovem menos Estado e mais iniciativa
privada, transferindo uma parte importante da construção do modelo
sociocultural para a sociedade, em conjunto com o estímulo das economias,
com todos os riscos e fragilidades que hoje reconhecemos ao processo.

Ficou contudo a mensagem que aliou, ao exercício acrítico da cidade
mecanicista, o vigor da criatividade, capaz de pôr em evidência a
excepcionalidade dos casos em que o movimento moderno se reinventou, e
que em Brasília, Dacca ou Chandigard, têm alguns dos exemplos mais notáveis.
Aí, a tecnologia construtiva mais arrojada e a formalização mais criativa aliase à pobreza dos meios sociais e económicos, para construir ideias de futuro
e de representação, capazes de estimular as identidades colectivas e elevar
esses povos ao patamar do desejo de afirmação universal. O dogmatismo
funcionalista é claramente vencido e ultrapassado, com mais intensidade
do que em qualquer outro lugar no mundo, e adquire uma visibilidade que

a sua aplicação, plena de genialidade, por vezes pelos mesmos autores
e ideólogos, não consegue atingir em enquadramentos consolidados da
cultura ocidental.

No centro do mundo ocidental, toda a liberdade criativa que nos importa

da extensão acrítica do dogma funcionalista e progressista, pelos subúrbios
imensos e anónimos de um International Style que não é verdadeiramente

remete para um exercício de excepção e resistência, enquanto o modelo
progressista, ao ser apropriado pelas economias e culturas emergentes na

e fragmenta. A ideia de progresso válida para as sociedades industriais, ou
até compatível com a agilização e industrialização das antigas sociedades
agrárias, não consegue resistir aos avanços da sociedade dos serviços e
do consumo, onde a generosidade da oferta e a liberdade de escolha se
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sociedade europeia e norte americana do segundo pós-guerra, se descontrói
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moderno, nem é genuinamente criativo. A ideia de uma prática culturalista
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clássica e o enclave modernista, e ainda mais, na dimensão avassaladora
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relevar é submergida no tumulto que agita o confronto entre a cidade

impõem como paradigmas incontornáveis, abolindo qualquer hipótese de
standardização cultural ou nivelamento. Este contexto é também válido
para a oferta e diversidade do referencial espacial urbano, ou do espaço

práticas do projecto em todas as escalas.

Hoje, no quadro da sociedade da informação, talvez seja a revalidação do
modelo culturalista que importa reinventar. Talvez seja essa uma parte da
explicação do processo criativo em curso.

Talvez seja esse o papel do culto emergente da Paisagem no projecto, que as
arquitecturas estão a experimentar, após a conquista da liberdade criativa,
e da sensibilidade à percepção artística reintegrada na metodologia do
projecto disciplinar.

Interessa agora, naturalmente, fazer o enquadramento das práticas,
permitindo distanciamento aos tempos de exercícios diversos, precursores,
promotores e correntes. Interessa ainda cruzá-los com as fontes informativas
que terão influenciado ou permitido a emergência dos sinais renovadores,
em cada etapa. Importa, tanto ou mais, perceber de que modo o caso
português se consolida, para poder ser identificado e divulgado no exterior,
dando evidência ao contexto nacional e possibilitando internamente
um crescimento da identidade disciplinar que tem vindo a animar toda a
produção decorrente, permitindo um crescimento e uma qualidade que são
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residencial, afectando globalmente o modelo de pensar a arquitectura e as

hoje reconhecidas e incontornáveis no panorama da arquitectura Mundial.
Urge associar a estes resultados a mensagem da Paisagem, e veiculá-la,
interna e externamente.

Deveríamos, talvez, começar por aqui: identificar nomes nacionais e
nomes internacionais, e eleger um momento que, ocorrendo cedo, obriga
à consideração dos relacionamentos interpessoais para fazer a ligação
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entre factores de informação que, de outro modo, ainda dificilmente se
transmitiriam nos finais da década de cinquenta, do século passado, em
que a informação disciplinar era escassamente divulgada e a internacional
chegava filtrada pelas opções dos interlocutores privilegiados.

Depois tudo se altera, a partir do final da década de setenta, estabelecendo
uma nova etapa, onde a produção se afirma de modo ainda empírico e
isolado. Esta será a etapa da experimentação livre e intuitiva da Paisagem.

Já no final dos anos noventa, abre-se a porta europeia e as oportunidades
aumentam de modo claro, estabelecendo progressivamente o paralelo
que não distingue hoje a prática interna da experimentação da vanguarda
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internacional, e que frequentemente a coloca no cerne dessa mesma
experimentação, com obras e autores reconhecidos e uma permanente
consulta e convite à exposição externa da investigação e do projecto, das
reflexões e das obras dos nossos arquitectos mais conhecidos, e também
das novas gerações emergentes. Podemos deduzir da mera apreciação das
obras e projectos, dos actuais mestres nacionais, alguns resultados provisórios,
sabendo que o papel de Távora, muito importante e introspectivo, passará
pelo conhecimento melhorado do seu espólio.

Siza

Assume um protagonismo iniludível em qualquer momento deste processo de
renovação recente da paisagem nacional. Ele percorre a segunda e todas
as outras gerações, com o mesmo vigor e significado, numa obra extensa e
densa.

A curva criativa, livre e expressionista, inscrita na técnica construtiva do betão,
que é veiculada pelo moderno brasileiro e simboliza a sua independência dos
ditames do movimento moderno europeu, racionalista, vai ser apropriada
por Siza pela vertente espacial, em toda a sua obra, e incorporar o seu
enunciado morfológico.

Mas a curva só é agora reconhecível simbolicamente, pois é reeditada na
composição liberta do rigor geométrico do purismo racionalista. A forma
complexa, a liberdade dos planos, das aberturas, volumes e vazios, deve a
sua morfogénese à poesia que a carga poética do autor permite incorporar,
agora que se libertou dos ditames da ordem moderna, ou da influência,

Azeméis, concebido entre 71 e 72, sintetiza de modo sublime todo o vigor e
riqueza do instrumento geométrico. O rigor do desenho de projecto, suportado

liberdade poética. É à geometria que ele vai buscar primeiro a sua liberdade

classicismo ou do moderno, e a paisagem acrescenta a complexidade da
realidade envolvente. Siza desenha para a cidade moderna, e sente-se bem,
no conforto do centro consolidado. Sem subestimar a paisagem, ou reler esse
enquadramento sob a égide dos preconceitos comuns que a acompanham
ainda vulgarmente nesse período, Siza está a usar como matéria-prima
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expressionista. Já não há cedências a qualquer dos dogmas académicos, do
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na técnica mais espartilhante do desenho, torna-se para Siza um factor de
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primeiro para uma complexidade formal que, no Banco de Oliveira de

A

cuturalista do vernáculo e da arquitectura popular. A composição evoluiu

um contexto que se oferece, completo e disponível, rico e envolvente. Ele
regista aí uma fórmula que deriva de um entendimento realista e liberto da
complexidade da cidade e da vida, que envolve cada projecto. A sua matriz

expressão do projecto para construir uma nova realidade, com a qual interage
construindo uma indissociável simbiose. Depois, ele usa livremente os temas
da materialidade, da transparência, da luz, do betão e das estruturas, para
recriar uma poesia nova em cada retrato da paisagem em que se recorta
cada nova arquitectura, ao longo das seguintes décadas.

No entanto, a sua sensibilidade paisagista vai traí-lo sempre que a cidade se
desvanece na fragmentação periférica, onde não reconhece os meios para
o seu conforto clássico.

É também de classicismo que trata S. Victor, em 1977, em pleno contexto
urbano, carregado pela densidade sociológica e o tempo, onde ele redesenha
a história do lugar e pereniza as “ilhas operárias” da cidade industrial
portuense, cristalizando em paralelo as ruínas – esse sinal incontornável de
paisagem, há muito assimilado, que todos os grades arquitectos irão de algum
modo experimentar – memórias do passado e da sociedade que as gerou,
que apenas interessam à mensagem cultural do arquitecto, num período
de difícil aceitação da complexidade que é proposta. Ao destinar esse
projecto de memórias e esperança no futuro a um operariado que reclama
progresso e conforto, em participação assegurada pela liberdade tão dura
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já não é meramente espacial ou física, pois actua sensorialmente sobre a

e recentemente conquistada, vai encontrar um choque de culturas, mais do
que uma rejeição da arquitectura, quando afirma uma paisagem tentadora
e, porventura, ainda prematura.

No Chiado, em Lisboa, vinte anos mais tarde, revisita e contempla,
deslumbrado, o Pombalino, que não ousa confrontar. É de paisagem, e de
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poesia e arte, que se enchem as escolhas do arquitecto.

Agora, em Porto Alegre, na Fundação Iberê-Camargo, usou como sempre
faz no exterior, as armas da paisagem alheia, que aborda com informação
e cultura locais, contextualizando desse modo as formas, as expressões
visuais, encerrando, como no princípio, toda a paisagem natural no desejo
de um jardim, que experimentado a partir do interior, quando o não pode
internalizar no seu jogo de muros e volumes, que também reconhecemos nas
piscinas de Barcelona. Para Siza a natureza inspira o desejo de jardim. Não o
podendo fazer, muito ao modo renascentista, vai simplesmente contemplá-la
da janela.
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(D.I.: Siza)

Eduardo Souto de Moura

Do início do percurso lembramos a já referida Casa das Artes, onde muito
do desafio se jogou de imediato, como vimos. As suas regras já não estão
fechadas em vistas ou jardins. A cidade é a sua cidade, e a mesma em
qualquer parte. E ele aceita essa paisagem e compõe com ela usando
os instrumentos que elegeu, da arte de vanguarda, dos novos ismos que
não rejeita e explora também, como um artista. Não esconde ou dissimula
referências.

Agora, com o passar do tempo, permite-se experimentar a paisagem com
mais serenidade, revisitando até o passado. No entanto, para ele, a ruína foi
sempre um aliado, desde a primeira obra ao Mosteiro do Bouro.

A certeza de que todas as paisagens podem ser outras paisagens, mais
compreensíveis e mais belas, deixa-o confortável em qualquer geografia. A
facilidade em lidar com a cidade e o lugar urbano é o seu maior aliado. Por
isso, qualquer exercício em contexto alternativo, ou natural e de carácter
excepcional, se transforma numa grande aventura. Assim aconteceu com
o estádio de Braga, onde não podemos deixar de rever o seu herói do
momento, Gordon Matta-Clark, percorrendo as galerias. Também a aqui,

contemporaneamente, a ferida na pedreira foi sanada, em mais um recurso
extremo de cumplicidade paisagista, emprestada dos novos exercícios da
arquitectura paisagista, ou da arte, em minas e pedreiras ou obsoletas áreas
industriais.

Quando a natureza imita a arte, está-se a fazer moderno, como lhe ensinou

(D.I.: Souto Moura)

Porto:

Carrilho da Graça
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Noutro contexto, mais liberto do enquadramento cultural da Escola do
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Fernando Távora, que tanto gosta de parafrasear.
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em Capri.
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O desejo, de todos os projectos, sempre será o de igualar Adalberto Libera,

e
Gonçalo Byrne

Incontornável, Siza é quase sempre figura tutelar, reconhecível na génese de
muitas das suas experiências, e dos seus desenhos.

Mais objectuais, dispõem da mesma liberdade de Eduardo Souto Moura,
contudo, a mensagem clássica e vernácula, que era inata em Távora, que
a passava integral, tornando-a omnipresente em todos os seus discípulos,
passa agora por um esforço avulso nas experiências de cada projecto.

Elegem diferentes sensibilidades e Byrne, no seu caminho plural, liberto de
academia ou de tendência, procurou encontrar na teoria e no conhecimento
transversal um meta discurso, que funde arquitectura e as outras, imensas,
realidades disciplinares complementares. Tudo na sua obra é arquitectura,
para ser também infra-estrutura e paisagem, num só gesto, sabendo render-se
à memória valiosa dos saberes passados.

Carrilho da Graça, menos cúmplice das mensagens artísticas de Eduardo,
ou da complexidade urbana de Byrne, usa sempre bem a estratégia da
clareza objectual e agressiva do confronto que, ao enquadrar os horizontes,
como em Campo Maior, ou ao reflectir, espelhando, a natureza, lhe oferece
a oportunidade de uma duplicação, em equilíbrio. Assim é na Escola de
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Partem para o projecto com outras premissas, que não se fundam no norte.

Comunicação Social, em Benfica, ou no Palácio Nacional de Belém.
(D.I.: Byrne)
(D.I.: Carrilho da Graça)

As gerações mais jovens dispõem de todos estes instrumentos, experimentados
e consolidados, e o seu uso tornou-se natural. A paisagem é hoje parte do
seu discurso conceptual. Já não se referenciam tanto nos instrumentos da
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visualidade, ou no classicismo do desenho.

A tentação da linguagem pitoresca, das ruínas, subsiste frequentemente,
qual muleta semântica, como na Casa de Alenquer da dupla Aires Mateus,
ou nas tectónicas tradicionais dos discretos edifícios de J. M. Ribeiro e J.
Fernando Gonçalves. Mais intensos e criativos são os gestos de construção
de uma nova temática formal, que aborda directamente o suporte geofísico,
ou que se escuda na sustentabilidade das intenções, ou dos materiais.

Tem vindo a enriquecer-se muito o léxico da arquitectura, com a abordagem
da paisagem.
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No Porto, enquanto escola de tendência, todos os caminhos da cidade e
do território, onde se inscrevem redes e infra-estruturas e, paradoxalmente,
o projecto urbano entrou no discurso nacional, pela mão de Nuno Portas,
constata-se uma maior resistência aberta à complexidade da paisagem.
Como se o discurso tecnicista de Portas remetesse exclusivamente para o
urbanismo, que só pode ser ciência se cerrar qualquer abertura à sensibilidade
poética. Também com Portas, e com a sua mensagem se encerra um ciclo,
que parece escapar ao seu próprio discurso. A certeza de outros discursos
técnicos, mais próximos da abordagem cultural e geográfica, tratam todo o
problema da paisagem como um diagrama, e reduzem-lhe a poesia. Contudo,
ao esvaziar a mensagem positiva abriu-se a porta a uma maior pluralidade
de discursos compositivos, mais próximos da sociedade actual. Como se as
geografias vivas proclamadas pelo projecto urbano de Byrne, pudessem ser,
simplesmente, colectivas e anónimas, insinuando-se perigosamente escassas
de arquitectura, dessa … que a arte deve imitar.

Com Byrne, a viagem que volta a ser o Grand-Tour ou flânerie, faz-se matéria
projectual; o regionalismo que se referencia sem pudor nos regionalismos
outros, críticos, claro, mas sempre humanizados e profundamente urbanos,
de paisagens que se querem sempre vivas. Será, de novo, o discurso de Keil?
Talvez seja, mas agora com a paisagem natural no pensamento. Temos, talvez,
desta vez, de interrogar o território, precisamos de inquirir a paisagem.

Sabemos que Siza experimenta no desenho, constrói a experiência no
desenho onde intensamente incorpora o lugar, e depois, cada vez mais, a
sua experiência e conhecimento, a sua cultura projectual. O desenho é o
suporte maior da sua metodologia projectual e da sua arquitectura, mas
ela parte para o desenho a partir de um lugar que se complexificou – da

processo mental para a alcançar. Há uma inquietação que reconforta face
à exigência e responsabilidade do exercício.

arte e história da arquitectura portuguesa (contemporânea) se combinam e
expressam em forma desenhada, em arquitectura representada. A ilustração
é de uma arquitectura que contempla uma ideia total, unitária e completa.
Há uma serenidade e uma certeza absolutas, no produto que transparece
do desenho.
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a ideia já concebida. Ela é mais clara na referenciação, conceptual, onde
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Eduardo constrói a ideia, talvez, de modo mais intelectual, e ilustra no desenho
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Depois o desenho é a evidência da construção da sua arquitectura e do seu
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relação física, espacial, faz-se contextual e configura uma geografia cultural.

Em ambos os autores, a arquitectura domina completamente o processo

do impacte da arte arquitectónica, em que se cristaliza o exercício disciplinar.
A paisagem decorre sempre, em absoluto, da presença e determinação
daquela arquitectura particular. A expressão da vontade artística é a garantia
apriorística e incondicional da qualidade do resultado.

Na arquitectura de Távora, esse domínio incorpora o desejo, que é configurado
com rigor, de fazer esbater no tempo essa primazia disciplinar, face à
inclemência consciente de uma paisagem global que ela aspira integrar
plenamente, mais ou menos combinada com os elementos artificiosamente
projectados, mesmo quando precedem a arquitectura e a obra. A tentativa
implícita é a de integrar o panteão da história, mas sempre da de cada lugar
particular, desde o início do processo criativo. A apropriação ambicionada,
e o reconhecimento a que se aspira, são os da natureza, mais do que os dos
homens.

Com Byrne, experimenta-se mais intensamente a disponibilidade dos códigos
e valores das geografias reconhecíveis, e a tradução dos sinais de uma
urbanidade que se expande sobre o território total e se configura enquanto
paisagem, cada vez mais consciente. Se há uma linguagem acessível, e
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edificatório e subjuga as realidades temporárias do processo, e as definitivas

uma escola de paisagem na arquitectura portuguesa, que a tem vindo a
apreender, ela passa pela experimentação serena e variada, sem esforços
radicais ou vanguardistas, que sempre exigem muito das sociedades e atiçam
tensões improdutivas.

Na verdade, cremos que a mais recente Arquitectura da Paisagem nacional

A RQUITECTURA

DA

P AISAGEM

está motivada pelas amplas oportunidades, pelas múltiplas referências
internas, pelos códigos, mais estabilizados ou menos conhecidos, e pela
informação imensa que corre livremente pelos corredores do academo
nacional, e da rede global do conhecimento, que todos os dia recarrega os
aforismos de uma arquitectura avançada para a metapólis, que retomamos
de Manuel Gausa, a título de âncora provisória. Ele sintetizou, também
provisoriamente, os sinais que da arquitectura se abalançam ao cruzamento
paisagista, que desafiam a arte, e que os novos desenvolvimentos reeditam
em sublime aspiração, ou pitoresca revisão/reedição. Já não há espaço
disciplinar.

Há apenas espaço arquitectural, como afirma Niemeyer 1.
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(… ele) é a própria arquitectura, e, para realizá-la, nele interferimos
externa e internamente, integrando-a na paisagem e nos seus
interiores, como duas coisas que nascem juntas e harmoniosamente se
completam. (…)

O espaço arquitectural faz parte da arquitectura e da própria natureza,
que também a envolve e limita. Entre duas montanhas ele está presente
e nas suas formas se integra como um elemento de composição
paisagística.
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NIEMEYER, Oscar, Conversa de arquitecto, Campo das Letras, Porto, 1997,
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A ambição de compreender o mundo e habitar a paisagem

Aceitando a sua condição de observadores ou espectadores, sensíveis, de uma
prosaica vertigem que assoma quando levantam os olhos para ver o infinito da sua
arte, pressionada entre a herança clássica e o dilema de um futuro, que não sabem
querer negar ou aceitar como matéria-prima conceptual, alguns artistas reúnem em
movimento de colaboração – em 1975, no Porto – cujo nome caracteriza bem os
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seus propósitos: Grupo Puzzle.

Serão vários os quadros que fazem referência explícita ao tema paisagem ao longo
dos anos em que partilham experiências – as obras são sempre de concepção
colectiva embora os participantes variem, de obra para obra, tal como a constituição
do grupo, durante o curto período da sua existência, entre 1975 e 80. O tema, à
boa maneira clássica, oferece-se de modos diversos, enquanto natureza-morta,
paisagem, vista urbana referencial, retrato e mesmo auto-retrato, como nos ensina
Laura Castro no seu livro Paisagens 1. A pintura que especialmente nos interessa,
de 1979, coloca toda a sua força expressiva na dupla articulação do título com o
conteúdo representado.

Em, O Mundo às Avessas, os autores do quadro auto-retratam-se e admiram,
extasiados, a paisagem que paira sobre as suas cabeças, invertida. A arte nacional
contempla um mundo às avessas, não sem admiração, mas que conhece bem, e
o mundo retribui-lhe em presente a paisagem, que é representada com respeito e
rigor clássicos, invertida…!

A arte está ainda e sempre a aprender a olhar a paisagem, mas não se intimida
nunca perante a complexidade da sua linguagem.

Na maioria das outras obras do Grupo, a fractura assumida da superfície pintada
permite clarificar a divisão das contribuições por autor, e assim, o autonomizar
das suas participações. Nesta pintura, pelo contrário, temos, no final de setenta, a
paisagem a unificar os interesses destes artistas, no Porto, num mundo intimista e
familiar onde as artes, todas as artes, partilham proximidade formativa e disciplinar,
dentro de uma academia que, na Escola de Belas-Artes, acolhe, enriquecendo,
também a Arquitectura.

Se nos quisermos afastar um pouco mais da geografia conhecida, torna-se pertinente
a alusão a Max Peintner e ao seu percurso sobre a condição percepcional da
arte, e sobre a matriz ambiental, que é o seu mais importante suporte, cruzando
transversalmente toda a sua obra.

O seu comboio é o da viagem sem fim, acelerada e irreversível.

Corridor Train 2, de 1970, é uma imagem no espaço paisagem onde nos situamos,
e a vertigem é agora a da velocidade, nessa viagem que domestica a rede de
destinos, de um nomadismo que se converteu em deriva urbana glo-cal, onde a

generosas, em transparência infinita sobre horizontes de desejo. No fundo, … sobre
as representações geográficas (corográficas?) dos projectos de futuro para que
compramos bilhete, sempre à janela. Tudo parece perfeito… se não insistirmos em
permanecer cegos!

(...)

This

paradox

image
that

architectural

encapsulates

characterizes
experiences

of

the

many
the

“earth”, ranging from earth-matter to
the earth surface that covers the entire
world, from material ground down
into the ﬁnest particles to a surface for
inscription or incision. While one can
only view a landscape and not live in
it, one can only work with the earth,
occupy it, penetrate it, live on it. (…) 3
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arte nos transporta em pleno deslumbramento, abrindo-nos perspectivas claras e

1

CASTRO, Laura, in Paisagens/ Escola do Porto, Edições Afrontamento e FBAUP, Santa Maria da

Feira, 2007, pp. 34 e 72.
Neste livro, em que a autora analisa um conjunto de obras que integram a colecção de arte
contemporânea da Universidade do Porto, expõe-se, em interessante síntese, a complexidade
da passagem da arte pela paisagem e o modo como a experiência da pintura e escultura
nacionais, e particularmente as do Porto, aprofundaram esse filão criativo e exploratório.

2

PEINTNER, Max, in Blind Passenger as Blind Passenger, Graz, Neue Galerie Graz, Hatje Cantz

Verlag, 2000.
Este catálogo de recolha monográfica inclui as obras de um extenso período de produção
pictográfica do artista, nomeadamente, pintura e ilustração, onde se encontra este desenho
Corridor Train. A edição base original, em língua alemã, é Suíça, e foi intitulada: Der Pilot als
blinder Passagier - Wahrnehmung im technologischen Zeitalter, tendo sido editada por Peter
Weibel para Gesellschaft der Freunde der Neuen Galerie Graz, e contém textos de Max Peintner
e Peter Weibel.

3

BRAYER, Marie-Ange, On the Surface of the Earth, in Search of the Chorograﬁc Body (p.12),

in Archilab’s Earth Buildings. Radical Experiments in Land Architecture, BRAYER, Marie-Ange,
SIMONOT, Béatrice (ed.), Thames & Hudson, London, 2003, pp.12-19.
Este excerto introdutório, de um breve ensaio, por uma das editoras da obra, é acompanhado
da imagem Corridor Train, de M. Peintner, que comenta.
Todo o livro publica e trata criticamente um conjunto de projectos|arquitecturas virtuais,
apresentadas em congresso pelos seus autores, em Orleães, França, em 2002. Estas Landsights
de que se alimenta invariavelmente a arquitectura, mais do que as edificações, ou objectos
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isolados, mostram como se instalam hoje, no centro do debate em arquitectura, os contextos
geográficos da paisagem humanizada, em intensas relações espaciais e infra-estruturais que
percorrem, indiferenciadamente, escalas de representação e projecto, dimensões espaciais
transformadas, áreas de intensa produtividade, objectivos técnicos e programas sociais, onde
vida e arte se combinam em paisagens verdadeiramente estimulantes.
Há uma nova sensibilidade à paisagem que pode permitir-se contaminar todas as
arquitecturas.

O que é a arquitectura?

Precisamente hoje, … quando ela nos exige um hoje renovado em cada dia. E
sempre vamos respondendo, em cada novo dia. Exercemos disciplinarmente
de muitos modos diferentes o direito de sermos arquitectos e ajudarmos a
construir essa resposta, criativa e inovadora.
O
QUE É A

Coimbra – Colóquios de Outono – e a propósito da participação nacional
na Bienal de Veneza 2008, José Gil, um dos comissários responsáveis pela
representação portuguesa, que partilhou com Joaquim Moreno, invocava

A RQUITECTURA ?

Há bem pouco tempo, em conferência proferida na Universidade de

Aaron Betski, comissário geral da secção de arquitectura da mostra italiana,
que decorreu sob o lema:

Out There: Architecture Beyond Building (Lá

fora: a arquitectura para além do edificado). Fê lo, tal como Betski fizera em
programa, para desafiar o mundo da arquitectura, afirmando:
O edifício tem de deixar de ser o túmulo da arquitectura e responder

E depois, José Gil firmava a sua contribuição, respondendo:
(…) a resolução possível da antinomia … é o território!
Imóvel e estático, ele permite ramificar e encontrar linhas de fuga para
fora – daqui para lá! Um aqui que permite habitar numa transformação
permanente. Um aqui que seja um … fora!
Depois ainda, citando Fernando Pessoa, exortava a:
(…) viajar, viajar o máximo mas permanecendo o mais imóvel possível.
No fundo ... Habitar!
E falava de conforto, que afirma ser hoje a constante condição de
desassossego, na impermanência. Essa será a verdadeira diferença que
nos permite experimentar o território, relativamente a um edifício. Permite
entrar numa dinâmica interior tal que, quanto mais nos interiorizamos, mais
nos exteriorizamos. O interior passa a ser a origem possível e desejada do
…lá fora.
Já não é o desejo reflexo de … espelhar a alma. Agora, como na Pessoana
imagem de Bernardo Soares, do Livro do Desassossego:
A única maneira de teres sensações novas é construíres-te uma alma
nova.
E José Gil finalmente remata:
A alma é agora uma Paisagem!
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ao tempo de hoje, e permitir viver nessa impermanência!

José Gil terminou explicando que quando deixa de haver sujeito e objecto
se estabelece uma nova relação de forças – a propósito da instalação
portuguesa, partilhada por Eduardo Souto Moura e Ângelo de Sousa – e
então, permite-se o conforto … o Habitar.

Poder-se-ão agora voltar a explicar os desenhos de Siza? Poderemos
finalmente ultrapassar a indómita vontade de toda uma geração, compelida

O

QUE É A

A RQUITECTURA ?

a superar a natureza, como no desafio íntimo denunciado por Alexandre
Alves Costa? Porventura estará a segunda natureza, em que se quis arvorar
a arquitectura, agora finalmente ultrapassada?

Na nova Arquitectura da Paisagem desenhada em português já não parece
ser necessário superar a natureza, para poder soltar a beleza e criar o belo 1.
(D.I.: José Fernando; J. Mendes Ribeiro)

Citamos Souto de Moura, que parafraseia Távora 2, onde residia já toda a
mensagem:
A Arquitectura não é uma coisa natural, é algo elaborado, que se opõe
à Natureza, mas nunca pode ser contra-natura.
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Ele também parafraseia Perret, para invocar a mais recorrente das palavras
que constituem, há muito tempo, excertos do código comum que Arquitectura
e Natureza pretendem partilhar … Ruína:
A ruína é o estádio final e natural da Arquitectura. A ruína dispõe-se a
receber a Natureza que a invade e molda se à sua natureza artificial
de construção.
(D.I.: Siza: S. Vitor; Souto Moura: Ruínas no Minho e em Baião; Casa das Artes.)

Ainda:
Delacroix disse-o uma vez e Távora repetia-o nas aulas: “A Natureza
deve imitar a Arte” 4.

A construção de um léxico novo é exercício delicado, demorado e obra grave,
mas estamos a percorrê-lo com intensidade e surpreendentes resultados.

Mexemos agora com sinais de tempos diversos e renovamos arcaísmos
discursivos da linguagem da Arquitectura, quotidianamente, que da outra,
da Natureza, o tempo cíclico que nos cabe não deixa possibilidades de
qualquer mudança súbita.

Inventamos soluções e espaços que possam adoptar significados comuns,
que ambas possam partilhar. No solo: inscrevemos, penetramos, escavamos

até ao enterrar das formas e dos espaços; enrugamos e perpetramos incisões;
sobre ele, elevamos a arquitectura, ou elevamos o próprio solo, empilhando-o;
fazemos com que cresça engordando-o, e por vezes, expomos o seu íntimo
profundo. Fazemos agora esta cirurgia, com delicadeza e arte, de prudências
e respeito mútuo de velhos amigos, com relações pacificadas.

A Natureza que acolhe a Arquitectura é esculpida de modos nunca antes
experimentados e ousamos também trabalhar o tempo, com as vidas

habitado. Desenhamos as entranhas, com direito à mesma arte.

Os lugares são todos conhecidos e estamos a aprender a dialogar com

A RQUITECTURA ?

as redes são as vísceras deste novo organismo que é público, colectivo e

QUE É A

desenham o tempo das arquitecturas vivas. Já não infra-estruturamos pois

O

humanas, e as outras vidas que nos ensinam as disciplinas que connosco

eles nesta nova linguagem. Só aparentemente são diversos, sendo sempre
igualmente valiosos, pois valorizamos todas as cargas de uso ou tempo
encontradas nas suas memórias, pelos palimpsestos que as ciências e as
humanidades nos ajudam a compreender melhor.

Continuamos a usar velhos sistemas, antigos instrumentos, clássicos, como a

que a ciência e a técnica nos oferecem agora.

Incluímos a vida, as vidas e as culturas, e ousamos criar espaço para todas
elas. Todo o Espaço tem de ser compreensível para ser habitado, e poder ser
verdadeiramente Público. E queremos habitar plenamente o território finito
que conhecemos, onde já não vamos ambicionar estender a urbanidade.
Essa Paisagem Planetária com que fomos recentemente confrontados é
agora o nosso horizonte de diálogo, experimentado quotidianamente pela
Arquitectura da Paisagem.

O que é ser arquitecto?
Ser arquitecto é também, já o sabemos, a interrogação permanentemente
repetida…

No projecto, em cada projecto, o exercício é sempre o do corte transversal
sobre o tempo em que, com os instrumentos disciplinares e o conhecimento
que connosco transportamos, construímos uma síntese provisória.
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matemática e a geometria, o rigor euclidiano, e também as outras geometrias,

Não se podem usar simultaneamente todos os instrumentos, se queremos
aclarar as mensagens, nem todo o conhecimento, como também explicava
Souto Moura, no colóquio acima referido. Esse será o desafio maior de
uma vida de projectos, construindo sucessivos cortes transversais, que em
diferentes tempos ou momentos nos ajudam a apurar a metodologia, e a
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corrigir o percurso formativo…

1

Este apontamento remete para o Volume II - Anexo 1 - Documentos iconográficos.

(D.I.: José Fernando; J. Mendes Ribeiro), os nomes indicam fichas de autor. Podem
referir também obras de arte ou arquitectura.

2

No discurso de sapiência e elogio a Fernando Távora, no acto público de Doutoramento

Honoris Causa, em Veneza, a 9 de Maio de 2003, in Architécti 62, 2º trim. de 2003, p.8.

4

Idem, Souto Moura, Architécti 62, p.8.
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