
O impacto da política cultural e urbana lançada por François Mitterrand, a partir de 
1981, teve repercussões fortes no modo como os vários estados europeus vieram 
a consolidar o seu projecto de unificação. Os Grand Travaux, nome com que ficar-
am conhecidas as Grandes Operações de Arquitectura e Urbanismo lançadas em 
Paris naquele período, espelhavam o espírito de prosperidade da França neo-pos-
itivista através de um processo de monumentalização do espaço urbano. Nesse 
contexto, a expressão eloquente de vários projectos, como o Arch de La Défense, 
a ampliação do Museu do  Louvre, o parque de La Villette, ou a Ópera da Bastilha 
redefiniram uma nova geografia da cidade, colocando de manifesto a proeminên-
cia dos vários arquitectos autores dos novos edifícios. 
 O desenvolvimento global ao nível tecnológico e industrial que ocorreu no 
final do milénio, intensificou este processo, extremando o deslumbramento pelas 
novas formas arquitectónicas e pelo retorno económico dos investimentos real-
izados em edifícios impactantes. O efeito Bilbau associado ao projecto de Frank 
O’Gehry para o museu Guggenheim é o exemplo mais referenciado neste âmbito, 
devido ao seu papel catalisador da transformação e crescimento daquela cidade 
basca. O edifício de Gehry configurava na década de 1990 um paradigma arqui-
tectónico, encerrando em si mesmo, não só, os pressupostos das novas políticas 
de prosperidade, como o avanço das tecnologias associadas à arquitectura e à 
industria de construção. A geometria das superfícies empenadas, que havia sido 
experimentada de modo analógico por Le Corbusier e Iannis Xenakis no pavilhão 
Phillips da exposição universal de Bruxelas em 1958, tornava-se então acessível 
através do uso de sofisticados softwares de parametrização e modelação. As 
novas ferramentas digitais passaram a permitir, não só o cálculo geométrico das 
superfícies, como também o de fabrico diferenciado dos vários componentes de 
titânio que revestem a pele do edifício, desagregando por esta via a relação directa 
entre a padronização da produção industrial e própria arquitectura. 

ESPAÇO, TEMPO 
E ARQUITETURAS
Paulo Tormenta Pinto

1



 O efeito Bilbau, veio reintroduzir, no seio da teoria da arquitectura, um de-
bate em torno da conceito de téctonica, motivando a recuperação das bases que 
Gottfried Semper havia lançado em ‘Quatro Elementos da Arquitectura’(1851). 
A ‘tecitura’ expressionista da arquitectura de Gehry inaugura uma gramática de 
formas hiperbólicas que passaram a proliferar no léxico arquitectónico, referen-
ciando uma complexidade impressiva, vista em alguns sectores como expressão 
de segregação social, tal como antevia Giancarlo de Carlo em 1972, em ‘Uma 
Arquitectura da Participação’. 
 Sobretudo a partir da crise de 2008, verificou-se uma clivagem e uma radi-
calização crítica, não só em relação ao estrelato atingido por determinadas perso-
nagens do campo da arquitectura, mas sobretudo em relação à crescente ruptura 
entre a produção arquitectónica e os seus compromissos com a cidade e com a 
sociedade, refreando-se deste modo o ímpeto monumentalizante das políticas 
públicas. Um olhar para as franjas periféricas do espaço urbano, com todos os 
problemas de infraestruturação que lhe estão associados, passou estar em cima 
da mesa, conduzindo à distinção de vários projectos e arquitectos devido ao seu 
trabalho nestas áreas, sendo a atribuição do prémio Pritzker a Alejandro Aravena 
em 2016, um dos sinais desta inversão. Uma focalização nas potencialidades iden-
titárias dos centro históricos das cidades, contribuiu também para uma contenção 
do excesso de relevância autoral dos arquitectos, implicando em muitos casos a 
procura de um plano secundário para a nova arquitectura, tal como referenciava 
Igansi de Solà-Morales no seu texto ‘Arquitectura Débil’ (de 1995).
 Não obstante o debate sociopolítico que cruza a produção arquitectónica, 
dificilmente poderá ignorar-se o impacto das tecnologias digitais na aceleração 
da percepção, da conceptualização e da produção do espaço urbano. Ao nível 
da percepção devem mencionar-se não só as ferramentas de acesso às visual-
izações por satélite, como também as ferramentas de realidade aumentada e de 
sintaxe espacial. No campo da conceptualização, são as ferramentas de param-
etrização, modelação e de realidade virtual que passam interferir no processo cri-
ativo, regularizando as múltiplas hipóteses e antecipando o objecto final. Na área 
da produção deve considerar-se o desenvolvimento da robótica e os seus efeitos 
de abertura do campo da aceleração, do rigor e da customização industrial.  
 No campo do ensino e da aprendizagem da arquitectura todas estas trans-
formações encontram-se sujeitas a múltiplas experiências pedagógicas, muitas 
delas extremadas entre a censura completa aos meios digitais, ou a sua total in-
corporação nos processos de experimentação académica. Sendo que estes antag-
onismos são também transpostos para o mundo do trabalho e para a organização 
dos processos de produção e regulação profissional no campo da arquitectura.
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 Neste campo podemos falar, tanto das assimetrias que se foram instaurando 
entre as empresas com expressão global e as pequenas estruturas assentes em 
processos de trabalho em rede ou colectivo, como das metodologias de gestão 
urbana usadas pelos municípios, ou ainda da crescente responsabilização civ-
il e técnica dos arquitectos - quer seja em matérias orçamentais, quer seja em 
matérias regulamentares.
O território surge em última análise como receptáculo de todos destes fenómenos, 
tal como Giedion tentara perceber e antecipar, em 1938, nas suas Charles Eliot 
Norton Lectures1, ainda longe do alisamento do espaço, da aceleração do tempo 
e do impacto das tecnologias digitais na produção e organização do trabalho no 
campo da arquitectura.

Lisboa, setembro de 2017 
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Fig. 1. Pavilhão Philips Expo 58 - Le Corbusier e Iannis Xenakis (© Archdaily)

1. As lições de Sigfried Giedion em Charles Eliot Norton Lectures dariam origem, em 1941, a Space, Time and 
Architecture: The Growth of a New Tradition


