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Introdução: as múltiplas faces da crise do urbanismo 

 

O planeamento urbano não é uma excepção nos processos de planificação em 

geral. Tradicionalmente, estes foram aplicados tanto pelas instituições estatais como 

pelas capitalistas. E têm vindo a integrar-se, de forma aparentemente paliativa, numa 

situação de violência estrutural, de relações de força desiguais e de controle por força 

das desigualdades. Mas esta ordem social não é nem estática nem perfeita, além de que 

nela também vão tomando prioridades sociais uns assuntos por cima de outros, 

sobretudo na chamada “agenda política”, que está em grande medida marcada pelos 

meios de comunicação de massas. 

A complexidade da actual situação da planificação deve-se à combinação, a um 

mesmo tempo, de três tipos de fenómenos. Por um lado estão os processos de 

restauração económica das metrópoles (tercearização, infra-estruturas comunicativas, 

“globalização”, etc.), por outros os processos de descentralização política das 

administrações (que chegam até à privatização dos serviços públicos e, nalgumas 

ocasiões, à gestão civil não institucional dos mesmos ou de outros serviços menos 

rentáveis) e, por último, a circulação de discursos problematizadores sobre a orientação 

política que se deve imprimir, desde a planificação aos novos problemas e mudanças 

(Fernández Durán, 1993). 

Estes discursos, no entanto, não têm menos eficácia pelo facto de serem 

contraditórios, vagos ou curiosamente confusos. De facto, pelo que se refer aos novos 

problemas ecológicos e participativos, nos casos de cidades norte-americanas e 

europeias onde se começaram a vislumbrar desde há umas duas décadas as virtudes da 

chamada “planificação estratégica” (Vázquez, 1993; Martínez, 1998), o que se observa é 

um cruzamento híbrido de ideologias neoliberais de democracia consensuada e de um 

leve ambientalismo que pretende assimilar nos objectivos de crescimento económico 

uma nova ciência de “desenvolvimento sustentável” em suposta harmonia com a 

Natureza. 



Mas a “crise ecológica” das áreas urbanas é bem mais trágica do que aquilo que 

se diz. O seu colapso afecta igualmente, ou até em maior medida, as áreas rurais ou 

menos urbanizadas: o aumento da contaminação dos solos, da água e do ar, a ausência 

de espaços verdes, a dependência energética e alimentar, a hegemonia espacial do 

automóvel e das estradas, o sistema de tratamento de resíduos, etc. 

Por sua vez, tão pouco perfilaríamos o panorama “participativo” sem conceber as 

mudanças que estão a suceder nos bairros populares, tanto os das periferias urbanas 

como os dos numerosos centros históricos em abandono, regeneração e “gentrificação” 

(substituição dos moradores das classes populares por moradores das classes altas) 

(Martínez, 1996). O desemprego, a crise de alojamento, os desplazamientos laborais  ou 

a apropriação subcultural de espaços públicos e de ócio, são apenas alguns dos 

problemas que o urbanismo recente continua a tratar de forma autoritária, nos casos 

em que efectivamente se preocupa com eles, ou que subalterniza quando o faz de 

forma selectivamente “consensuada”, como no caso da planificação estratégica. 

Mas também a planificação urbana sofreu mudanças recentes. Junto aos 

anteriores discursos coexistem outros urbanísticos de tipo “pós-moderno” em que a 

primazia do desenho arquitectónico, as intervenções em espaços exteriores muito 

limitados e a supeditacion à revalorização económica imobiliária se dizem combinar com 

princípios de integralidade e de revitalização. Todas estas práticas de planificação estão 

tendo como consequência que os interesses colectivos das classes sociais marginadas 

desses processos e desses benefícios fiquem tambaleando. No entanto, nos finais dos 

anos noventa o planeamento urbano continua numa crise de legitimidade que o acossa 

desde os anos do pós-guerra (Saravia, 1998), mas nem por isso deixa de se multiplicar 

em múltiplas direcções, sem olhar para trás, nem sequer nos seus espelhos actuais. 

Na prática, a flexibilidade, a desregulação e a adaptação do planeamento às 

exigências do capital imobiliário e financeiro, incluso com modalidades como o 

“urbanismo concertado”, tem sido maior do que aquilo que interessa a toda a 

colectividade. A reestruturação económica e as mudanças sociais no mundo laboral, 

cultural e de comportamentos urbanos desviados, também servem para circunscrever 

mais em pequenos espaços a revalorizar os projectos e intervenções, quando não se dá 

um bandazo para os megaprojectos de infraestruturas e grandes eventos que 

catapultem aos mercados internacionais de competência interurbana à cidade-empresa. 



A recente chegada dos planos estratégicos, no entanto, tãopouco supôs a tábua de 

salvação que se esperava para continuar fabricando grandes utopias urbanas, 

racionalmente desenhadas. Melhor se nos apresenta como uma nova tomada de 

posições num urbanismo ainda unidimensional (sobretudo nos aspectos ecológicos, 

participativos e redestributivos assinalados) por parte de quem não deixou de ostentar o 

papel de corpo técnico com poder de impor os seus pontos de vista em qualquer atisbo 

de planeamento. 

Esta rápida visualização crítica deve conduzir-nos também a vislumbrar as 

alternativas que vão surgindo. Como amostra, um botão: parece que poderíamos 

respirar com tranquilidade se consideramos que do ponto de vista da “ecologia urbana” 

se estendeu uma contra-hegemonía intelectual com conceitos como o de “meio 

ambiente urbano” que pretende superar o de “cidades sustentáveis”, ainda demasiado 

dependente da ambígua e exitosamente lançado pelas Nações Unidas de 

“desenvolvimento sustentável”. Este último tem sido amplamente criticado por tentar 

compatibilizar o crescimento económico com a manutenção da “capacidade de 

sustentação” de um território (isto é o que a ecologia clássica denomina de “capacidade 

de carga”, a máxima população de uma espécie que pode manter-se indefinidamente 

num território sem provocar uma degradação da base dos seus recursos que faça 

diminuir essa população), sem questionar esse crescimento nos seus efeitos sobre a 

equidade social e territorial, actual e futura, ou intergeracional (Martínez Alier, 1994: 79, 

89; Naredo, 1994, 1996). Pelo seu lado, com o conceito de “meio ambiente urbano” 

tentou-se formular uma linha crítica na qual, juntamente com a preocupação pela 

reprodução dos recursos naturais envolventes, está presente a preocupação por aqueles 

recursos essenciais para a reprodução mesma da cidade (extensão e densidade 

limitadas, espaços públicos e verdes, reutilização da edificação e do património 

construído, predomínio do transporte público e da bicicleta, urbanização em espaços não 

sujeitos a possíveis desastres naturais, etc.) e da saúde humana (salubridade, higiene, 

doenças, saúde mental, alimentação ecológica, etc.), perdendo-se as fronteiras com as 

propostas lefebvrianas de sustentar dinamicamente a vida de vizinhança, a convivência 

social, a apropriação popular do espaço, e relacioná-las com a travagem dos processos 

de contaminação e deterioração da qualidade de vida em concreto (Gutman e Hardoy, 

1992; Alguacil et ali, 1994; Kullock, 1995; Saldarriaga, 1995; Tello, 1996a, 1996b). 



Mas é ainda muito débil a experiência alternativa da ecologia urbana e são muito 

rápidas as ofensivas neoliberais para capitalizar ao máximo as nossas cidades. Creio, 

portanto, que é um bom momento para reforçar essa estratégia alternativa. Uma 

maneira de o fazer é reconceptualizando o sentindo histórico da ecologia urbana. Nas 

páginas que se seguem, pois, vou realizar uma breve resenha histórica dos modelos de 

planemanto urbano, dos seus princípios rectores e sua realizações. Mas não no plano da 

erudição abstrata ou desbordantemente generosa. Precisamos de valorizar o que é que 

nos interessa e o que é que não dos modelos tradicionais, modernos e normativos de 

planificação. Ao mesmo tempo, precisamos também de valorizar essa revisão desde o 

conhecimento das insuficiências que esse urbanismo teve e que também têm os seus 

sucessores actuais (concertado, pós-moderno, estratégico, etc.) em matérias concretas. 

A participação social e a ecologia urbana serão, portanto, os eixos que guiarão a 

presente reconstituição genealógica, para colocar em relevo os vínculos da história 

social da planificação urbana com as actuais propostas de uma socioecologia urbana e 

política. 

 

 

 

 

Dos planos divinos à geometria recional 

 

Para compreender o desenvolvimento e fracasso da planificação urbana convém 

conhecer primeiro o significado da “planificação”. Este conceito pode acotar-se 

precisando conteúdos, agentes e tendências interpretativas mais originárias. 

A planificação é uma ideia ilustrada e moderna. Mas não é difícil encontrar 

precedentes na “antiguidade” (antes dos séculos XVIII e XIX) que marcavam algumas 

diferenças e também coincidências. É precisamente no urbanismo das cidades mais 

antigas (chinesas, aztecas ou sumérias, por exemplo) e nos exemplos mais recentes ex 

novo (as utopias desde o Renascimento, Washington no séc. XVIII e Brasília no séc. XX) 

que se distinguem planos baseados em desenhos euclideanos e ortogonais, privilegiando 

traçados lineares e angulos rectos que antecipam uma ideia moderna: que é possível 

impôr à Natureza ininteligível uma recionalidade humana inteligível que interligue 



funções e espaços e que seja visível (impôr uma geometria, em definitivo, como 

aspirava Le Corbusier). 

No entanto, esta “planificação ortogonal”, no seu sentido mais ancestral, tinha os 

seus traços próprios (Friedmann, 1991: 39): 

1) sobretudo organizava fisicamente as actividades no espaço 

2) valia para um mundo estático e hierárquico, dependente de uma ordem 

cósmica superior 

3) estabelecia uma relação política autoritária, já que os técnicos não tinham por 

que justificar racionalmente o seu trabalho, consequência do primado de uma “razão 

divina” sobre a planificação, que só era revelada às castas religiosas ou nobres 

4) o conhecimento era transmitido de mestres a aprendizes como “segredo 

professional” e consistia, basicamente, em normas de procedimento aprendidas e 

pragmáticas 

A planificação ilustrada e moderna toma corpo e realizações especialmente desde 

o séc. XIX, quando confluem várias condições estruturais como: o auge das ciências 

sociais junto às naturais (estas já avançadas desde a mecânica newtoniana e os 

métodos galileanos-cartesianos), a liberalização económica, com a mercantilização e a 

monetarização das relações sociais (sobretudo com a criação do mercado de trabalho e 

da conversão da terra também em mercadoria, sacralizando a propriedade privada) e a 

consolidação dos estados nacionais militarizados (criação de exércitos de leva e de 

polícias profissionais na função pública). O urbanismo moderno comparte com as 

tradições anteriores a imposição da inteligibilidade e racionalidade humanas à natureza, 

mas agora levar-se-á às últimas consequências porque não se tratará apenas de 

“aperfeiçoar” o natural mas também de “dominá-lo” e, até, de o “superar” (ir mais além, 

a uma segunda natureza). 

A razão para tal já não se estribava na representação do plano divino (ou, pelo 

menos, não era assim nos sonhos ilustrados mais progressistas e ateus) mas na 

representação da própria razão humana: no poder da ciência para conhecer as leis da 

natureza e da sociedade, na crença na liberdade individual e na capacidade política do 

sistema democrático representativo para planificar a possibilidade de que a humanidade 

realizasse os seus ideais éticos (direitos humanos...) e políticos (igualdade...), mesmo 



mais além da própria natureza. Por isso aparecem rasgos inovadores para este modelo 

de “planificação moderna” (Friedmann, 1991: 40): 

1 - não se podia restringir a organizar apenas as actividades humanas no espaço, 

mas também abarcará agora todo o âmbito público recém descoberto pelas ciências 

sociais (economia, administração burocrática, educação, medicina, controle policial, as 

ruas e praças da cidade onde ocorrem reuniões e discorrem as massivas manifestações 

operárias, etc.), materialmente impulsionado pelas reivindicações revolucionárias do 

“terceiro estado” (em 1848 e na Comuna de Paris de 1870, por exemplo: recordemos 

que esses “terceiro estado” incluía as massas populares e também a burguesia em 

ascensão) e simbolicamente impulsionada sua invenção pelo “quarto estado” (o quarto 

poder da imprensa, que consolidou a uma vez a ideia do público, do interesse público e 

da opinião pública); 

2 - ainda que apesar de aumentar o seu objecto, a sua validez devia reconhecer-

se limitada, já que a sociedade a que servia era concebida como dinâmica e, portanto, 

não estática como se representava nas teocracias, nos impérios ou no feudalismo; a 

razão humana, para mais, só podia aspirar a controlar parcialmente essa mudança social 

com a planificação, não a submeter todos os elementos a uma hierarquia monárquica, 

divina e sobrenatural em última instância; 

3 - face ao autoritarismo tecnocrático anterior, agora implantar-se-á o 

racionalismo tecnocrático, pelo qual serão as pessoas científicas e técnicas quem devam 

defender os seus conhecimentos tradicionais e pragmáticos de sempre, próprios dos 

seus ofícios, junto às novas hipóteses e leis científicas que se enunciam com pretensão 

de validade universal, ficando o resto dos agentes sociais “isentos” dessa revelação e, 

consequentemente, ausentes também do processo de planificação;  

4 - em princípio, o conhecimento sobre planificação e os próprios planos já não 

estão zelosamente ocultos, mas devem justificar-se racionalmente e expôr-se à crítica e 

a propostas rivais ou alternativas, pelo que, na raíz disso, dependem de consensos 

frágeis e das contingências políticas dos processos de decisão democrática. 

Na evolução histórica a planificação urbana ficou como mais um caso da 

planificação estatal moderna, articulada e amiúde supeditada a outras políticas públicas 

planificadas em distintos níveis territoriais e, sobretudo, em âmbitos como o económico 

e o militar, em primeira instância, e o social, por última. A época das luzes impunha uma 



grande estratégia, com novos fins, valores, racionalidades, e afirmando o ente estatal 

como instituição-vértice da planificação geral da evolução do sistema em direção ao 

progresso social. Mas, é então o estado um agente necessário para que os povos e as 

sociedades conheçam os seus assuntos comuns e sejam capazes de se governar? 

 

O Estado e quatro tradições de planificação 

 

Na realidade, a hegemonia hsitórica do Estado não significou, no entanto, que 

não existiram outras propostas. Na América do Norte do séc. XIX e dos princípios do 

séc. XX dá-se um debate conhecido: entre os palnificadores-técnicos que recusam o 

aparelho estatal e o tentam reduzir ao mínimo, para que os interesses privados actuem 

livremente (o que, a la postre, segundo a racionalidade mercantil da mão invisível, 

beneficiará toda a sociedade, a toda a “colmeia de abelhas” cegamente trabalhadoras 

para si mesmas e para a colectividade: posição liberal), e os que pensam que só o 

Estado, mais, o Estado planificador em todo o domínio público, é que pode garantir que 

se defenda o interesse público (posições socialistas e keynesianas). 

Friedmann mostra como por trás destas posições dos agentes técnicos 

planificadores se ergeum os novos protagonistas: “engenheiros da eficiência” que 

excluem do conhecimento técnico toda a população não perita e aos memos 

responsáveis políticos das instituições estatais que lhes pagam, exigindo a todos que se 

dediquem aos seus interesses privados, enquanto eles, os técnicos, se dedicam não já 

aos interesses de todos (desinteressadamente, com neutralidade científica) mas a 

mediar entre o interesse público, o interesse privado e os “dados” objectivos que se 

conhecem cientificamente (Friedmann, 1991: 18). 

O mesmo autor realiza uma análise pormenorizada de quatro tradições do 

pensamento da planificação: a reforma social, a análise de políticas públicas, a 

aprendizagem social e a mobilização social. As quatro contribuiram, durante os dois 

últimos séculos, com os elementos e argumentos básicos para as posições pró e anti 

estatais, com misturas e matizes com as posições pró e anti planificação. Das quatro 

tradições de pensamento referidas, ainda que haja muitos vínculos mútuos entre elas e, 

inclusivé, contradições internas em cada uma, pode afirmar-se que há uma tendência 

nas duas últimas em apostar pela planificação sem Estado: na postura neoliberal de 



certas derivas da “aprendizagem social” que se centram numa especial planificação 

(“aprender fazendo”) nas empresas; ou na postura radical e revolucionária da 

“mobilização social” que defendem os interesses colectivos das classes trabalhadoras, 

das mulheres e, por exemplo, dos grupos étnicos oprimidos. 

1 - A teoria da reforma social provém do sonho saint-simoniano de um Estado 

dirigido por engenheiros e, portanto, de uma planificação totalmente científica. Classe 

política e cidadania não têm muito a dizer, mas os técnicos também não são puros 

mediadores, antes a sua missão é conhecer o verdadeiro interesse público que o Estado 

administrará. A promoção do crescimento económico, a manutenção do pleno emprego 

e a redistribuição da renda foram três dos princípios públicos mais assumidos pelos 

reformadores dos anos 30, em que Keynes e o New Deal influenciaram em todo o estilo 

de planificar publicamente que significava limitar ao capital privado as suas acções mas 

também parchear as desigualdades sociais que o sistema provoca e a que, finalmente, 

se deve salvar da derrocada. 

2 - As análises de políticas são historicamente mais recentes - afirmaram-se 

depois das duas grandes guerras - e politicamente mais conservadoras. Coincidem com 

os reformistas em confiar na ciência e numa racionalidade limitada que informem tanto 

o Estado como as empresas sobre os planos mais eficazes e eficientes que devem 

aplicar. A mesma posição tecnocrática aqui é aplicada a um maior liberalismo político, 

com uns “engenheiros da tomada de decisões” que manejam modelos sistémicos e 

cibernéticos (derivados desde os anos 40 da obra de H. Simon e da teoria dos jogos) 

para calcular os recursos e informação necessários que determinem uma planificação 

racional. Quer dizer, racional no sentido da economia neoclássica: individualista, 

baseada em modelos de maximização e equilibrio e confiando na supremacia do 

mercado para a distribuição de recursos. 

Segundo Friedmann (1991: 46-52, 94-103), as anteriores duas tradições 

partilham o critério de vincular conhecimento e acção para a “orientação social”: quer 

dizer, para uma gestão pública de acima abaixo, vertical e hierarquicamente 

descendente. Enquanto isso, a aprendizagem e a mobilização partilhariam o critéria da 

“transformação social”: uma actuação autónoma quanto ao Estado, por parte da 

comunidade política que transforma a gestão pública (com projectos e planos radicais) 

de baixo para cima. 



3 - De qualquer modo, a epistemologia da aprendizagem social que arrancou do 

pragmatismo de Dewey (aprender da experiência prática e para a prática) e da união 

dialéctica entre teoria e prática de Mao (ambos na década de 30) derivou tanto para 

uma postura conservadora no campo do desenvolvimento organizacional e empresarial 

(cogestão limitada, dinâmicas de grupo com a “alta direcção”, etc.) como para uma 

postura mais revolucionária no âmbito político, as guerilhas de corte latinoamericano e, 

por exemplo, as estratégias dos novos movimentos sociais, coincidindo em parte com os 

postulados da mobilização social. 

4 - Nesta última corrente prima a acção colectiva a partir de baixo e, devido à 

grande herança proveniente do anarquismo, o marxismo e os utopismos comunitários, 

os vaivens na sua confiança/desconfiança com respeito à análise científica foram 

destacados. A “planificação radical” que propõe não depende tanto da ciência (os meios, 

as tácticas), pois, como da mudança política a conseguir (os resultados, a grande 

estratégia). Isto conleva uma dupla linha de acção: a) uma confrontacional, de 

revelação, agudização ou provocação do conflito; b) outra emancipatória, de superação 

do conflito e de criação de exemplos práticos de uma vida mais liberta de entraves. 

A concepção da sociedade com modelos conflituais marca a diferença em relação 

aos modelos de equilíbrio mais próprios da tradição da “reforma”. Mas também é certo 

que entre as três correntes que integram a “mobilização” há sérias disputas e 

divergências historicamente acentuadas (por exemplo, durante a guerra civil espanhola 

e a revolução das colectividades anarquistas ao mesmo tempo). As comunidades ideias 

de vida de Owen e Fourier participavam de grandes doses de voluntarismo para auto-

organizar-se (autoplanificar-se) dentro do sistema sem necessidade de se enfrentar 

polemicamente com ele, enquanto que anarquistas e marxistas, em geral, não se 

centraram tanto nas paixões humanas como motores de mudança política mas na crítica 

racional das condições opressivas de vida - principalmente no âmbito do trabalho - e na 

capacidade colectiva de se organizar para as mudar em confrontação geral com o 

sistema. Por sua vez, pode distinguir-se entre estratégias que advogavam por um uso 

da violência e uma confrontação espontânea (Bakunine), entre as que confiavam mais 

na ciência e nas mudanças pacíficas 8Kropotkine, Proudhon) e entre as que confiavam 

mais em organizações vanguardistas e nas mudanças através da conquista do Estado 

(Lenine). 



Desde os anos 70 até ao presente é possível encontrar em toda esta larga 

história uma base comúm para fundamentar uma “planificação radical” que é, 

sobretudo, uma “prática de oposição” frente a toda a repressão e que inclue certos 

conhecimentos técnicos postos ao serviço directo (sem mediação estatal) das 

comunidades e dos grupos mobilizados (Friedmann, 1991: 273-281, 320-330). Segundo 

o mesmo autor, grande parte desses conhecimentos estarão ligados à epistemologia da 

aprendizagem desde a prática e para a prática. 

 

Em que contextos é valida a planificação radical? 

 

O planeamento urbano, no mapa categorial traçado, ficará também limitado 

pelas orientações, mais conservadoras ou transformadoras, que se imprimem à 

planificação em geral. Mas em que contexto social podem ambas funcionar? Por um 

lado, apenas nas escassas tentativas de “planificação racional” conhecidas (escassas em 

relação à tendência maioritária, não em quantidade absoluta) e em algumas derivas do 

que poderíamos chamar a “planificação em espiral” (seguindo os caracóis de Lewin, que 

eram caracóis intermináveis e interactivos entre teoria e prática, conhecimento e acção) 

própria da “aprendizagem”, há uma responsabilidade forte das comunidades e das 

classes sociais subordinadas na evolução da planificação. Em geral, a maior 

responsabilidade directa correspondeu aos técnicos e políticos que trabalharam em 

sintonía a partir das instituições estatais legitimadas para planificar em todo o âmbito 

público. Mas podem ser assinaladas duas responsabilidades indirectas: a pressão dos 

agentes privados do mercado com poder para influenciar nas orientações da planificação 

(incluso para neutralizar a sua aplicação eficaz) e a não resistência à dominação, ou 

mesmo a colaboração conformista ou até suicida, das comunidades e das classes 

subordinadas, cujos interesses sairam prejudicados pelas intervenções planificadoras.  

Por outro lado, a evolução traçada não parou ainda na análise dessas 

consequências prejudiciais para o bem comum, mas trouxe-nos, sim, uma visão mais 

ampla sobre a necessidade do papel estatal na imposição de planificações e normativas 

baseadas nelas. De facto, as tradições transformadoras mostram que são possíveis 

autoplanificações sociais de todo o tipo a partir de baixo, desde a auto-organização e 

mobilização social das comunidades de moradores, classes trabalhadoras, grupos 



étnicos ou de mulheres, por exemplo. A desaparição do Estado, não obstante, coloca-se 

como uma utopia bem mais distante e unida à desaparição de todas as opressões e 

desigualdades entre classes, principalmente a exploração capitalista. Em definitivo, os 

planeadores radicais começam renunciando a exercer uma “policia branda” (tal como 

denominava Goodman os urbanistas) e passam das simples tendências pluralistas de 

fazer de “advogados dos pobres” (os advocacy planners, resignados a defender os 

interesses dos afectados pelos planos, sempre perante um Estado sem visos de 

desaparecer), às de ajudar e participar nas estratégias de resistência e transformação 

comunitária (o que não evita, de qualquer modo, que na prática se continue mediando 

tecnicamente com os poderes estabelecidos, e que dar exemplos de utopias concretas 

“aqui e agora” continue a ser uma suma de experiências restritas, frequentemente 

incomunicadas entre si). 

De uma perspectiva talvez menos radical, Pickvance (1994: 123-124, 139-141) 

argumenta, tomamdo o caso concreto da planificação urbana na Grã-Bretanha, que a 

validade da imposição estatal da planificação não se pode estabelecer em si mesma, 

nem a partir dos princípios de racionalidade na organização do espaço e no interesses 

colectivo nem a partir da desqualificação do Estado como agente regulador. Segundo 

isto, pois, haveria que adoptar outro ponto de valorização que se baseara, pelo menos, 

nas seguintes razões: 

a) que tanto os agentes pro-planificação (que defendem o seu benefício público) 

como os anti-planificação (que criticam a sua parcialidade pelos interesses capitalistas) 

necessitam acudir aos efeitos da planificação para demonstrar a sua utilidade real;  

b) mas nem uns nem outros chegam a diferenciar entre os efeitos derivados da 

planificação urbana regulada estatlmente e os efeitos do mercado dos bens de raíz, de 

habitação e outros, com que a planificação interage; 

c) além disso, a planificação efectivamente realizada não enfrenta as pressões 

estruturais de construtores, empresários, crescimento urbano e populacional, 

necessidades fiscais de impostos e lutas eleitoralistas, para referir apenas os exemplos 

mais destacados, pelo que se descentraliza e flexibiliza municipalmente ao máximo;  

d) e, por último, a ambivalência da planificação urbana destaca-se pela sua 

debilidade orçamental (já que se limita, em teoria, apenas à regulação) e pela 

impossibilidade de responder aos “interesses particulares” dos grupos locais que passam 



por ser os únicos que se mobilizam e geralmente só o fazem perante planos concretos, 

quase nunca com um âmbito de crítica ou de proposta supralocal ou estatal. 

 

Em consequência, a partir desta posição, não interessa tanto resolver de forma 

substantiva se a imposição estatal do urbanismo é legítima ou não, como avaliar em que 

medida os efeitos que se lhe atribuem lhe correspondem somente a ela ou à relação (de 

força) que estabelece com outros agentes civis e comerciais. Este é um ponto que 

clarifica mais as nossas questões: uma planificação radical desligitima o poder da 

tecnocracia planificadora, mas a sua prática consiste em potenciar a participação de 

colectivos sociais e locais subordinados com definições parciais do interesse geral, e 

perante à planificação estatal quase sempre frente a planos parciaias ou a actuações 

concretas. 

Mas que um paradoxo, estas premissas indicam que, em grande parte, o ponto 

de gravidade da participação social no urbanismo reside em posicionar-se face aos 

diferentes efeitos que tem a planificação e a sua relação com outros agentes com poder, 

ainda que (como as profecias que se autocumprem) a autoplanificação comunitária 

radical possa ser mais efectiva se constitui por si mesma essas relações de forma mais 

vantajosa: se usa estrategicamente as técnicas e o seu poder de resistência, e não só se 

se dedica a dar propostas gerais construtivas e positivas. 

Vejamos, pois, como se responde a este problema da participação (e ao da 

ecologia) desde a evolução do urbanismo até aos nossos dias. 

 

O primeiro urbanismo crítico e ecologista num contexto moderno 

 

Como ideia moderna, a planificação urbana concretiza os princípios enunciados 

antes para a planificação moderna em geral (Zárate, 1991: 61-72): 

a) Razão de Estado: legitimidade do poder de intervenção estatal 

b) Racionalidade normativa: controlar o aumento das disfuncionalidades e dos 

desequilíbrios; servir o interesse público, a que se devem subordinar os interesses 

particulares; limitar o direito de propriedade privada; arbitrar os conflitos 



c) Racionalidade funcional: regular as operações de produção espacial; ordenar 

espacialmente os usos do solo; ordenar temporalmente o ritmo de construção e de 

edificação; centralizar a direcção urbanística 

d) Racionalidade estratégica: garantir a acumulação de benefícios privados. 

Como se sabe, ideias sobre a planificação e as realizações práticas de 

planeamento e de intervenções urbanas sem planificar, estão unidas ao crescimento das 

cidades. Se tomarmos como ponto de partida a seguinte classificação, poderemos 

avançar na pontualização histórica das orientações ideológicas no entramado urbanístico 

(Zárate, 1991: 64-69): 

 

1. Planificação e abertura de “encaixes de povoamento” no séc. XIX, quando o 

crescimento urbano transbordou dos antigos cascos históricos e se reabilitaram espaços 

para a nova burguesia e se reutilizou o desenho ortogonal de quadrícula e as vias 

diagonais que facilitavam a circulação (por exemplo, Cerdá na Barcelona de 1858); 

2. “Renovação urbana” dos centros históricos, com a abertura de vias 

transversais pelos mesmos que alteravam a sua trama morfológica (como a promovida 

por Haussman na Paris pós-revolucionária de 1850, na intenção de conjugar higiene e 

segurança dos cidadãos em face das manifestações revolucionárias) e substituiam 

tipologicamente as suas edificações (processo que se acelerou nos anos do 

desenvolvimentismo do pós-guerra, com grande destruição dos cascos e deslocamento 

da população operária para as áreas periféricas); 

3. Movimento a favor das cidades jardim (Howard em Inglaterra) e das cidades 

lineares (Arturo Soria em Madrid) como superação do “continuum rural-urbano” já 

apresentado no final do séc. XIX e cuja continuidade estará no desurbanismo soviético 

dos anos 20; 

4. Teorias funcionalistas do zonamento e da interrelação entre vizinhanças e 

cidades comunitárias, que separavam funções residenciais, industriais, de ócio e de 

transporte (desde a influência de Le Corbusier na Carta de Atenas de 1943, ou dos 

projectos americanos de Clarence Perry uns anos antes); 

5. Criação de novas cidades (como Brasília), cidades satélite e residenciais (como 

algumas “new town” inglesas), consolidando-se internacionalmente a institucionalização 

do planeamento nas legislações estatais a partir do pós-guerra; 



6. Planeamento regional e concepções de sistemas de cidades, áreas 

metropolitanas e função estatal de promover o desenvolvimento económico reegional 

(anos 50 e 60); 

7. Renascimento do interesse por recuperar os centros históricos (por exemplo, 

as experiências italianas dos anos 70) e predomínio de um urbanismo mais limitado, 

parcial e pontual nos anos 80 que dará um novo giro aparentemente mais globalista 

com as concepções estratégicas de gestão do planeamento e, ao mesmo tempo, 

protagonismo da arquitectura na revalorização cultural de metrópoles inseridas nas 

crises económicas. 

O crescimento urbano torna-se imparável a partir da industrialização do séc. XIX 

e acelera-se enormemente nas grandes metrópoles mundiais (México, S. Paulo, Tóquio, 

Xangai, Nova York ...) desde os meados do séc. XX.Os primeiros urbanistas, também 

chamados “precursores”, surgem nos finais do século passado. Para alguns, as primeiras 

teorias que propõem (considerando, por exemplo, Soria (1882), Sitte (1889), Howard 

(1889) e Geddes (1910)) são tentativas de sugerir uma cidade mais visível como 

alternativa à “Cidade Industrial Moderna” mas “sem necessidade de mudar o sistema 

capitalista de produção e acumulação” que tinha convertido a cidade no “cenário da luta 

de classes” (Ramón, 1967: 29). Para outros, aos precursores desses mesmos anos 

(entre os quais estariam junto a Howard e Geddes os seus antecedentes arquitectónico - 

Morris e Ruskin - e os seus discípulos mais interdisciplinares como Mumford, além de 

alguns urbanistas anarquistas como Martínez Rizo e outros urbanistas catalães de 

princípios do séc. XX, como Domenech i Montaner, ou Cebrià de Montoliu) haveria que 

entender-los no sentido de “urbanistas ecologistas” precoces, pois que reagiram com as 

suas cidades-jardim, as suas teorias “ruralistas, organicistas, historicistas e culturalistas” 

à degradação gerada pelo crescimento desordenado da cidade industrial (Martínez Alier, 

1994: 283-289; Masjuán, 1991). 

 

(Tradução de Carlos António Nuno) 


