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Cidália Silva
Ivo Oliveira
Marta Labastida

Lab2PT, 

Escola de Arquitetura, 

Universidade do Minho

Experiências Pedagógicas 
sobre Território nas  
Escolas de Arquitetura:  
de Porto Rico a Belgrado

Na arquitetura, no urbanismo ou na paisagem, o desenvol-
vimento de um olhar integrador sobre o ambiente cons-
truído faz-se através de um processo de aprendizagem 
baseado no cruzamento de referências múltiplas. Dando 
continuidade aos dois livros já publicados no âmbito do 
projeto «On Being With-it: Experiências Pedagógicas 
sobre Território na EAUM», o terceiro livro apresenta 
nove textos da autoria de professores e investigadores 
estrangeiros que visitaram a Escola de Arquitetura da 
Universidade do Minho (EAUM) ao longo dos últimos anos, 
ou com os quais os professores da área de Cidade e Terri-
tório da EAUM têm uma proximidade disciplinar.

O objetivo primordial deste livro é o de contribuir para 
o questionamento e a valorização da prática pedagógica 
daquilo que podemos denominar como being with-places. 
Relembrando que na aprendizagem podem ser convo-
cadas pessoas e lugares cuja distância física, social ou 
organizacional poderia justificar o distanciamento, estes 
textos introduzem diversas metodologias de aprendi-
zagem, vinculadas a experiências concretas. No entanto, 
partilham de um princípio comum: o laboratório de apren-
dizagem é recorrentemente o território onde as universi-
dades estão implantadas. Através de um olhar prolongado 
sobre cada uma das experiências pedagógicas, o livro 
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Pedagogical Experiments 
on Territory in Schools 
of Architecture: from  
Puerto Rico to Belgrade

In architecture, urbanism or landscape, the develop-

ment of an integrative look at the built environment 

is done through a learning process based on multiple 

cross-referencing. Following on from the two previous 

books published within project “On Being With-it: 

Pedagogical Experiments on Territory at EAUM”, this 

third book presents nine texts by foreign professors and 

researchers who visited the School of Architecture at the 

University of Minho (EAUM) over the past few years, or 

with whom EAUM City and Territory professors share 

a disciplinary proximity.

The main goal of this book is to contribute to the 

questioning and enhancement of the pedagogical prac-

tice of what we can call “being with-places”. Recalling 

that in learning one can summon people and places 

whose physical, social or organizational non-prox-

imity could justify a distancing, these texts introduce 

several learning methodologies linked to actual exper-

iments. However, they do share a common principle: 

the learning laboratory is often the territory where 

universities are located. Through a careful look at each 

of the pedagogical experiments, this book enables 

confrontation, exchange and knowledge. The distance 

that separates Puerto Rico, France, Barcelona, Nigeria, 
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possibilita confronto, troca e conhecimento. A distância 
que separa Porto Rico, França, Barcelona, Nigéria, Roma, 
Albânia, Istambul, Sérvia e São Paulo é facilmente supe-
rada pelas afinidades entre as estratégias pedagógicas 
que cada autor desenvolve em cada universidade e cidade.

Colocando em questão o ensino da arquitetura centrado 
numa cultura de projeto de edifícios «extraordinários» 
(Habraken, 2005), Andrés Mignucci, da Escola de Arqui-
tetura da Universidade de Porto Rico, propõe uma base 
teórica para uma pedagogia experimental das cidades, 
territórios e paisagens, assente em quinze conceitos 
fundamentais, a saber: mudança; tempo; memória; 
intertextualidade; níveis; observâncias vinculativas; 
territórios para o habitar; permanência e mudança; rela-
tividade / séries de continuidade; tipo; tema e variação; 
o ambiente quotidiano é o tema da arquitetura; continui-
dade do espaço público; leitura-escrita/ leitura-escrita; e 
transformação. 

Viajando até França, Eric Alonzo traz-nos a experiência 
no âmbito do projeto pedagógico da Escola de Arquitetura 
de Marne-la-Vallée, a qual refunda a própria disciplina 
da arquitetura através de uma perspetiva holística, que 
postula a «eliminação das compartimentações entre as 
disciplinas do ordenamento territorial». Em alternativa ao 
entendimento da paisagem e do território a partir de uma 
visão pluridisciplinar ou transdisciplinar, a originalidade 
desta proposta reside em repensar a arquitetura a «partir 
de dentro» e enquanto campo expandido (Krauss, 1979). 

Na continuidade da reforma iniciada por Manuel de 
Solà-Morales na década de 1970, na Escola de Arquite-
tura de Barcelona, Eulàlia Gómez descreve os dois cursos, 
inseridos no segundo ano letivo, que introduzem os alunos 
de arquitetura no Urbanismo. Tendo Barcelona como labo-
ratório de estudo, o primeiro curso centra-se no desenho 
dos elementos estruturantes da cidade — ruas, praças e 
quarteirões —, enquanto o segundo curso, denominado 
«A cidade peça por peça», introduz os alunos na geografia 
da cidade e respetivas partes constituintes, desafiando-os 
a criar as suas próprias cartografias. Ambos os cursos 
terminam com um exercício de projeto, o qual tem como 
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Rome, Albania, Istanbul, Serbia and São Paulo from 

each other is easily overcome by the affinities between 

the pedagogical strategies that each author develops in 

each university and city.

Calling into question the teaching of architecture 

centered on a design culture of “extraordinary” build-

ings (Habraken, 2005), Andrés Mignucci from the School 

of Architecture at the University of Puerto Rico proposes 

a theoretical basis for an experimental pedagogy of 

cities, territories and landscapes grounded on fifteen 

fundamental concepts, namely: change; time; memory; 

intertextuality; levels; binding observances; territories 

for inhabitation; permanence and change; relativity / 

ranges of continuity; the everyday environment is the 

theme of architecture; type; theme and variation; public 

space continuity; reading-writing / reading-writing; and 

transformation.

Proceeding then to France, Eric Alonzo brings us the 

experience within the pedagogical project of the School 

of Architecture in Marne-la-Vallée, which re-establishes 

the very discipline of architecture through a holistic 

perspective by postulating the “elimination of compart-

mentalizations between the academic subjects of terri-

torial planning.” The originality of this proposal, as an 

alternative to understanding landscape and territory 

from a multidisciplinary or transdisciplinary viewpoint, 

lies in rethinking architecture “from within” and as an 

expanded field (Krauss, 1979).

As a continuation of the reform introduced by 

Manuel de Solà-Morales in the 1970s at the School of 

Architecture in Barcelona, Eulàlia Gómez describes the 

two second-year courses that introduce Architecture 

students to Urbanism. With Barcelona as their study 

laboratory, the first course focuses on the design of 

the city’s structural elements — streets, squares and 

blocks —, while the second course, called “The city piece 

by piece”, introduces students to the geography of the 

city and respective constituent parts, challenging them 

to create their own cartographies. Both courses end with 

a design exercise whose pedagogical goal is to reinforce 
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objetivo pedagógico reforçar que o desenho da análise 
não é um fim em si próprio mas o fundamento para a 
intervenção. 

Tendo como alicerce o cruzamento entre a teoria e a 
prática, o ensaio de Gbemiga Faniran documenta a multi-
plicidade de métodos de ensino adotados na formação de 
urbanistas no âmbito do Diploma em Ciências em Planea-
mento Urbano da Universidade de Obafemi Awolowo 
(UOA), Ile-Ife, na Nigéria. Ressalta-se a autoaprendizagem 
e a aprendizagem por pares, em substituição do ensino 
centrado no professor. 

A partir da experiência do curso denominado «Arti 
Civiche», lecionado no Departamento de Arquitetura da 
Universidade de Roma Tre, Francesco Careri e Maria Rosso 
propõem «o ato de caminhar como um método de pesquisa 
e ação». Narrando uma experiência de aprendizagem, 
totalmente feita a pé, na cidade e nunca no interior da 
sala de aula, destaca-se a relevância do tempo «perdido», 
o qual questiona a visão funcionalista do tempo e o «não 
ter tempo para»... tão estrangulador das práticas de ensino 
contemporâneo. 

O ensaio de Llazar Kumaraku e Ledian Bregasi, da 
Faculdade de Arquitetura e Design da Universidade POLIS 
em Tirana, na Albânia, desafia-nos a entrar na metodo-
logia de ensino aplicada a um projeto concreto: «Akademia 
100+ Fshatrat». Neste projeto, a «escola sai mais uma vez 
à rua”, mas desta vez para se envolver num programa 
do governo albanês para o desenvolvimento rural. Nesta 
realidade que exige intervenções rápidas, o tempo linear 
do processo de conceção, no qual o projeto segue a estra-
tégia que segue a análise, é questionado, dando lugar a 
sincronias temporais nas quais as fases se entrecruzam 
ou se invertem. 

Com Sevgi Türkkan, viajamos até Istambul. Mais uma 
vez, a cidade onde a Faculdade de Arquitetura está implan-
tada é o laboratório de aprendizagem. À semelhança do 
ensaio de Careri e Rocco, o ato de caminhar é novamente 
uma prática crítica, o qual, nas palavras de Türkkan, 
coloca também em causa «a confiança excessiva em 
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the notion that the analysis design is not an end per se 

but the foundation for an intervention.

Anchored on the intersection between theory and 

practice, Gbemiga Faniran’s essay documents the multi-

plicity of teaching methods implemented in the training 

of urban planners under the Diploma in Sciences in 

Urban Planning at the University of Obafemi Awolowo 

(UOA), Ile-Ife, in Nigeria. Self-learning and peer learning 

are duly emphasized, replacing a more professor-cen-

tered teaching.

From their experience with the course called “Arti 

Civiche” taught in the Department of Architecture at 

the University of Rome Tre, Francesco Careri and Maria 

Rosso propose “walking as a method of research and 

action”. By narrating a learning experience entirely done 

on foot in the city and never within the classroom, the 

relevance of “lost” time stands out while questioning the 

functionalist view of time and “not having time for”… 

which stifles so much contemporary teaching practices.

The essay by Llazar Kumaraku and Ledian Bregasi 

from the Faculty of Architecture and Design at POLIS 

University in Tirana, Albania, challenges us with a 

teaching methodology applied to a specific project 

called “Akademia 100+ Fshatrat”. In the scope of this 

project, the motto is “school takes to the streets again”, 

but this time to participate in a program of the Alba-

nian government targeting rural development. In this 

reality that calls for rapid interventions, it is questioned 

the linear time of the design process — in which the 

project follows the strategy that follows the analysis —, 

giving rise to time synchronisms in which the phases 

intersect or reverse.

Next we travel to Istanbul with Sevgi Türkkan. Once 

again, the learning laboratory is the very city where 

the School of Architecture is located. As in the essay by 

Careri and Rocco, walking is again a critical practice, 

which in Türkkan’s own words also calls into question 

the “over-reliance on plans, maps, aerial views, etc., in 

perceiving and representing the landscape”.
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planos, mapas, vistas aéreas, etc., na perceção e repre-
sentação da paisagem». 

Também Vladimir Bartalini, da Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, nos traz 
o ato de caminhar como «uma das portas de acesso à 
paisagem», enquanto experiência fenomenológica que 
nos permite criar um «envolvimento com». Num desloca-
mento poético, o ensaio de Bartalini termina na filosofia 
das coisas concretas: no caso, o córrego Água Preta no 
sudoeste de São Paulo, apenas desvelado pelo caminhante 
que sabe (re)conhecer os seus indícios no emaranhado 
urbanizado que o ocultou.

Finalmente, no âmbito do protocolo de cooperação 
entre os municípios e a Faculdade de Arquitetura de 
Belgrado, o curso de Gestão Urbana apresentado por 
Uroš Radosavljević e Aleksandra Đorđević discute não 
só os desafios que se colocam a um modelo educativo que 
trabalha com múltiplos agentes, mas também os bene-
fícios recíprocos, tanto para a aprendizagem dos alunos, 
envolvidos num contexto complexo da «vida real», como 
para as comunidades ao nível de propostas de desenvol-
vimento local, que apoiam a autogestão local na Sérvia.

Com a leitura dos textos, é inevitável afirmar que, 
nesta nova década, o ensino dos assuntos da cidade e do 
território persiste em derrubar os limites mais tradicionais, 
os da sala de aula, da universidade, da cidade canónica, 
bem como os limites das metodologias de investigação 
mais comuns. Os limites são abalados porque a escola está 
na cidade e a cidade é um território cada vez mais vasto 
que, para ser alcançado exige, «um bom par de botas». 
Privilegia-se o acesso ao território através do ato de 
caminhar, sendo que o aluno e o professor vestem a pele 
de exploradores. Procura-se uma profunda, e frequente-
mente performativa, imersão no território, com o objetivo 
de obter conhecimento. Só através da experienciação 
direta de grandes sistemas infraestruturais como os 
da Catalunha, de comunidades piscatórias como as da 
mancha urbana de Istambul, do espaço social dos enclaves 
suburbanos de Roma, de assentamentos informais como 
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Vladimir Bartalini from the School of Architecture 

and Urbanism at the University of São Paulo also brings 

us the act of walking as “one of the access doors to 

the landscape”, as a phenomenological experience that 

allows us to create an “involvement with”. In a poetic 

shift, Bartalini’s essay ends in the philosophy of concrete 

things: in this case, the Água Preta stream in the south-

west area of São Paulo, only uncovered by the walker 

who knows how to recognize its traces in the urban 

entanglement that eventually concealed it.

Finally, within the scope of the cooperation protocol 

between municipalities and the School of Architecture 

of Belgrade, the Urban Management course presented by 

Uroš Radosavljević and Aleksandra Đorđević discusses 

not only the challenges facing an educational model 

that works with multiple agents, but also the mutual 

benefits: both for the learning process of the students 

while involved in a complex context of “real life” and for 

communities in terms of local development proposals 

to support local self-governing in Serbia.

By reading these texts, one can’t help but to assert 

that in this new decade the teaching of city and territory 

issues persists in overturning more traditional limits 

such as those of the classroom, the university, the 

canonical city, or the limits of most common research 

methodologies. These limits are shaken because the 

school sits in the city and the city is an increasingly vast 

territory that requires “a good pair of boots” in order 

to be reached. Access to the territory is favored by the 

act of walking, with student and professor getting into 

the shoes of explorers. The objective is to attain a deep 

and often performative immersion in the territory in 

order to acquire knowledge. Only through the direct 

experiencing of large infrastructural systems such as 

those in Catalonia, or of fishing communities such as 

those in the urban area of Istanbul, or of the social space 

of Rome’s suburban enclaves, or of informal settlements 

such as those in Tirana, is it possible to feel the pulse 

and complexity of a territory.
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os de Tirana é que se consegue medir o pulso e a comple-
xidade de um território. 

É a experimentação que permite identificar os filtros, 
as perguntas, para posteriormente afrontar e usar posi-
tivamente as contradições e a abundância de informação, 
nomeadamente a ilimitada informação disponibilizada no 
espaço virtual. As experiências relembram que é neces-
sária uma outra forma de conhecimento, «um conheci-
mento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes 
nos una pessoalmente ao que estudamos. A incerteza do 
conhecimento, que a ciência moderna sempre viu como 
limitação técnica destinada a sucessivas superações, 
transforma-se na chave do entendimento de um mundo 
que mais do que controlado tem de ser contemplado» 
(Boaventura, 1999 [1987], p. 53).

As rotinas comuns às estruturas pedagógicas mais 
convencionais estão cada vez mais abaladas. Na cidade 
e no território, os alunos detetam um espectro cada vez 
mais complexo de ocorrências que pressiona a organização 
pedagógica convencional. Apesar de podermos continuar 
a precisar de salas de aula e, com certeza, de bons livros, 
pouco poderá ser feito sem uma aproximação efetiva 
aos lugares estudados, sem a implementação de novas 
rotinas e de novos tempos: o tempo de um semestre; o 
tempo semanal; o tempo entre duas aulas; o tempo de 
uma comunidade; o tempo dos políticos; o tempo de um 
evento cultural; o tempo de um festejo popular; o tempo 
convocado pela especificidade da pergunta colocada por 
cada aluno. Com imaginação, e de forma surpreendente, 
as experiências pedagógicas oscilam entre a regularidade 
típica da organização universitária, as intensivas sessões 
non stop, os períodos noturnos. Forçam e derrubam os 
limites dos calendários, chegando mesmo a perdurar ao 
longo de várias unidades curriculares. 

As experiências pedagógicas exigem cada vez mais 
um esforço de coordenação e sincronização, uma reali-
dade necessária tanto mais porque a prática pedagógica 
da arquitetura não abdica de pensar a transformação, o 
projeto, procurando assumir-se cada vez mais enquanto 
investigação aplicada, em que investigação e ação, análise 
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Experimentation enables identifying filters and 

questions in order to later confront and positively use 

the contradictions and the abundance of information 

— namely the unlimited information available in the 

virtual space. Experiments remind us that another form 

of knowledge is needed, “a holistic, intimate knowledge, 

that does not separate us from, but rather connects us 

personally with, whatever we study. The uncertainty of 

knowledge, which modern science has always viewed 

as a technical limitation to be gradually overcome, is 

transformed into the key to understand a world that 

must be contemplated rather than controlled” (Boaven-

tura, 1999 [1987], p. 53 ).

Routines common to more conventional pedagogical 

structures are being continuously shaken. Both in the 

city and in the territory, students detect an increasingly 

complex spectrum of occurrences that puts pressure on 

the conventional pedagogical organization. Although 

classrooms may still be needed, and certainly good 

books, little can be done without effectively getting 

closer to the places under study, without implementing 

new routines and new times: the time of a semester; 

weekly time; the time between two classes; the time 

of a community; the time of politicians; the time of 

a cultural event; the time of a popular festivity; the 

time summoned by a specific question posed by each 

student. Surprisingly, through imaginative thinking, the 

pedagogical experiments oscillate between the typical 

regularity of the university organization, the intensive 

nonstop sessions, the night periods. They push and tear 

the limits of calendars, or may even linger over several 

curricular units.

Pedagogical experiments increasingly demand an 

effort of coordination and synchronization, and this 

reality is all the more necessary because the pedagogical 

practice of architecture does not give up thinking about 

transformation, about the project, seeking instead to 

increasingly become applied research, in which research 

and action, analysis and transformation, do overlap. 

This promotes simultaneity between analysis and 
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e transformação se sobrepõem. Defende-se a simultanei-
dade entre a análise e o pensar a transformação, porque 
o processo de conhecimento de cada lugar nunca pode 
ser dado como concluído — ele mantém-se sempre ativo, 
em evolução e em renovação. A cada instante, podem ser 
feitas renovadas associações, novas sínteses, e a rele-
vância dos fenómenos altera-se. 

Dadas as limitações desta publicação, os textos tiveram 
restrições de espaço, nomeadamente na inclusão da diver-
sidade de elementos gráficos que são desenvolvidos no 
âmbito destas experiências. No entanto, a sua caracte-
rística exploratória permite a leitura de fenómenos que 
tem uma fértil interação entre perceção, registo, imagi-
nação e conceptualização. É ao nível da (re)conexão, do 
esforço de representar uma realidade complexa e a sua 
(re)imaginação que podem surgir as principais diferenças. 
É no domínio não só dos instrumentos de representação, 
centrais ao exercício da arquitetura e do urbanismo, como 
também na capacidade crítica dos seus intervenientes que 
se poderá assegurar a integridade da disciplina. Assegurar 
que no final das interações disciplinares cada vez mais 
complexas não se tenha contribuído para a própria diluição 
da disciplina mas sobretudo, e fundamentalmente, para a 
sua capacidade de contribuir para a mudança consequente 
do território planetário que todos nós habitamos. 
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thinking about transformation, because the process of 

knowing each place can never be concluded — it always 

remains active, unceasingly evolving and renewing itself. 

At every turn, renewed associations and new syntheses 

can be made, and thus the relevance of phenomena 

changes.

Given the limitations of this publication, the texts 

were subjected to space restrictions, namely regarding 

the inclusion of the diversity of graphic elements that 

are developed within the scope of these experiments. 

However, their exploratory features allow the reading 

of phenomena via a fertile interaction between percep-

tion, register, imagination and conceptualization. It is 

at the level of (re)connection, of the effort to represent 

a complex reality and its (re)imagination, that the main 

differences can arise. It is in the domain not only of 

the instruments of representation, which are central 

to the practice of architecture and urbanism, but also 

in the critical capacity of its actors that the integrity of 

the discipline can be duly ensured. And to duly ensure 

that, at the end of increasingly complex disciplinary 

interactions, one has not contributed to the discipline’s 

own dilution but, most importantly and fundamentally, 

to its capacity to contribute to the consequent change 

in the planetary territory which we all inhabit.
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Andrés Mignucci

Introdução

O ensino da Arquitetura, incorporado na cultura do atelier 
de projeto, tem privilegiado frequentemente a criativi-
dade artística e o domínio da forma na composição arqui-
tetónica. Os edifícios individuais, muitas vezes indepen-
dentes do respetivo contexto, foram sempre uma parte 
integrante do ensino de projeto e ainda constituem o foco 
principal da pedagogia da arquitetura no mundo inteiro.

Todavia, quando consideramos, os campos contex-
tuais mais amplos da cidade, do território e da paisagem, 
as competências tradicionais e as táticas pedagógicas 
empregadas no ensino de projeto revelam-se em grande 
parte limitadas e ineficazes quando se trata de lidar com 
as inerentes complexidades e inter-relacionamentos 
representados por escalas ambientais mais vastas. Ensinar 
ou, melhor ainda, aprender a intervir em territórios 
complexos no ambiente construído, requer um conjunto 
de ferramentas e métodos intrinsecamente diferentes 
daqueles que por norma eram oferecidos no currículo da 
arquitetura. Requer também uma plataforma operacional 
e um foco suportado por uma compreensão dos princípios 
gerais de como o ambiente construído opera, como muda 
e se transform ao longo do tempo.

Escola de Arquitetura da 

Universidade de Porto Rico

Territórios de Transformação. 
Para uma pedagogia 
experimental das cidades, 
dos territórios e da paisagem
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Andrés Mignucci

Introduction

Architectural education, embodied in the culture of the 

design studio, often has privileged artistic creativity and 

mastery of form in crafting well-composed architec-

tural projects. Individual buildings, often independent 

of their context, have always formed part and parcel of 

the studio project and still represent the main focus of 

architectural pedagogy around the world.

When we consider, however, the larger contextual 

fields of city, territory, and landscape, the traditional 

skills and pedagogical tactics employed in the design 

studio become for the most part limiting and ineffec-

tive in dealing with the inherent complexities and 

inter-relationships embodied by these larger environ-

mental scales. Teaching or, better yet, learning how 

to intervene in complex territories in the built envi-

ronment, requires a set of tools and methods funda-

mentally different from those traditionally offered 

in the architectural curriculum. At the same time, it 

requires an operating platform and lens supported by 

an understanding of the general principles of how the 

built environment operates, how it changes and trans-

forms over time. 

School of Architecture  

University of Puerto Rico

Territories of Transformation. 
Toward an experimental 
pedagogy of cities, territories 
and the landscape
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Este ensaio propõe quinze palavras-chave — conceitos, 
na verdade — que constituem um núcleo teórico para o 
enquadramento de uma pedagogia experimental sobre 
cidades, territórios e paisagem. Destina-se a fomentar 
uma discussão aberta que poderá ser amplificada, comple-
mentada e debatida. Espera-se que sirva de base comum 
para conceber novos métodos de projeto e ensino.

01 Mudança

A mudança foi sempre o inimigo dos arquitetos. Vista 
como uma ameaça à integridade artística do seu trabalho 
arquitetónico, os arquitetos, como criadores, encaram 
com desprezo qualquer modificação ou intervenção 
externa. Esta atitude não poderia estar mais longe da 
realidade de como funciona o ambiente construído do 
nosso quotidiano. A mudança e a transformação são uma 
parte natural da evolução da sociedade, em termos físicos, 
sociais, económicos e culturais. Ao longo da vida de um 
edifício, de uma cidade ou de um território mais vasto, as 
mudanças de uso, no perfil dos seus habitantes, no estado 
da economia e nos avanços tecnológicos da época, para 
mencionar apenas alguns fatores, servem como motores 
de mudança. A cada ato de construção, a cada intervenção 
no ambiente, estamos a promover mudanças.

02 Tempo

É indiscutível que o ambiente construído muda no decurso 
do tempo. No entanto, é legítimo perguntar se os edifícios 
que concebemos estão preparados para aceitar pronta-
mente mudanças relativas ao seu uso, forma, layout ou, 
mais diretamente, ao modo como os habitamos. O axioma 
«a forma segue a função» atinge o seu limite no momento 
em que a função muda. Nesse momento, o que acontece à 
forma? Além da variedade de usos, há também uma varie-
dade de utilizadores. Ao considerarmos «o modo como 
habitamos os edifícios», qual é o envolvimento dos utili-
zadores no processo de projeto do seu ambiente? A impo-
sição de uma arquitetura fossilizada num dado momento 
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This essay puts forward fifteen key words, concepts 

really, as a theoretical core with which to frame an 

experimental pedagogy on cities, territories, and land-

scape. It is meant to promote an open discussion to be 

added to, complemented, and debated. Hopefully, it will 

serve as common ground with which to construct new 

design and teaching methods.

01 Change

Change has always been the architects’ enemy. Viewed 

as a threat to the artistic integrity of their architectural 

work, architects as creators view with contempt any 

outside modification or intervention. This could not be 

any further from the reality of how the everyday built 

environment works. Change and transformation are a 

natural part of the evolution of our society, in physical, 

social, economic, and cultural terms. Throughout the 

life of a building, a town, or a larger territory, changes 

in use, in the profile of its inhabitants, in the state of 

the economy, and in technological advances of the time, 

to mention only a few, serve as motors of change. With 

every act of building, with every intervention in the 

environment, we enact change. 

02 Time

It is beyond dispute that the built environment changes 

over time. It is worth asking, however, whether the build-

ings we design are prepared to readily accept changes in 

use, in their form, in their layout, or, posed more directly, 

in the way we inhabit them. The axiom “form follows 

function” reaches its limit the moment the function 

changes. At that moment—what happens to form? In 

addition to the variety of uses, there are also a variety of 

users. In considering “the way we inhabit”—what involve-

ment do users have in the design process of their envi-

ronment? The imposition of an architecture fossilized at 

a given point in time has resulted in obsolete buildings, 

unable to be effectively adapted in the face of change. 
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temporal resultou em construções obsoletas, incapazes 
de se adaptarem de forma eficaz face à mudança.

Se considerarmos o tempo como uma força num 
processo de transformação, então o conceito de «função» 
do edifício deve ser substituído pelo conceito de «capa-
cidade» de o edifício, espaço ou território incorporar e 
sustentar várias formas de habitação ao longo do tempo.

03 Memória

Para qualquer pessoa, os lugares são permeados pela 
memória. Pode dizer-se que as nossas vidas são consti-
tuídas por camadas de memórias e experiências. Quando 
uma memória pessoal ou uma associação a um lugar é 
partilhada com outras pessoas, vemos sinais de uma 
memória coletiva. Kevin Lynch (1960, 1972) refere a ideia 
de «memória do lugar» relacionada à legibilidade de um 
contexto particular. A memória coletiva, juntamente com 
os traços físicos de uma história e uma cultura comuns, 
são as ideias subjacentes a um sentimento de identidade 
e pertença.

04 Intertextualidade  
[ou a tabula rasa não existe]

No ambiente construído, terra, aglomerados populacio-
nais, cidades e edifícios, todos existem antes de qual-
quer ato de transformação ou projeto. Se considerarmos 
o ambiente construído como uma série de intervenções 
multiestratificadas ao longo do tempo por parte de um 
grande número de pessoas durante muitas gerações, a 
noção de tabula rasa como um processo viável de projeto 
é rapidamente anulada. Ao mesmo tempo, a noção do 
arquiteto como o único criador de uma obra arquitetónica 
é suprimida na presença da ideia de múltiplos autores 
ao longo do tempo (Barthes, 1977). Como Julia Kristeva 
(1966) sugeriu, o autor, quer seja anónimo ou reconhecido 
em maior ou menor grau, faz parte de um intertexto que 
transcende o tempo e o espaço.
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If we consider time as a force in a transformational 

process, then the concept of “function” of the building 

should be substituted with the concept of the “capacity” 

of the building, space or territory to accommodate and 

sustain various forms of inhabitation over time.

03 Memory

For any given person, places are infused with memory. 

Our lives could be said to have layers of memories and 

experience. When a personal memory or place-associ-

ation is shared with others, we see signs of collective 

memory. Kevin Lynch (1960, 1972) talks about the idea of 

“memory of place” as related to the legibility of a particular 

context. Collective memory, together with physical traces 

of shared history and culture, are the underpinning ideas 

behind a sense of identity and belonging. 

04 Intertextuality  
[or the tabula rasa does not exist]

In the built environment, land, settlements, cities, 

buildings, all pre-exist before any act of transforma-

tion or design. If we consider the built environment 

as a multi-layered series of interventions over time by 

many people over many generations, the thought of the 

tabula rasa as a viable design process is quickly shattered. 

At the same time, the notion of the architect as the 

sole creator of an architectural work is suppressed in 

the presence of the idea of multiple authors over time 

(Barthes, 1977). Some anonymous, others recognized 

to a greater or lesser degree, the author, as suggested 

by Julia Kristeva (1966), forms part of an intertext that 

transcends time and space.

05  Levels

The built environment is a layered hierarchical structure 

in which each scale of intervention embodies a specific 

sphere of decision-making, control, and responsibility. 
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05  Níveis

O ambiente construído é uma estrutura hierárquica em 
camadas na qual cada escala de intervenção incorpora 
uma esfera específica de tomada de decisão, controlo e 
responsabilidade. Cada um destes níveis, usando a termi-
nologia de N. John Habraken (1998), serve de cenário 
e contexto para os níveis mais baixos operarem. Dito 
de forma simples, os níveis ambientais mais altos são 
independentes dos níveis mais baixos, ao passo que os 
níveis mais baixos operam de acordo com as oportuni-
dades e restrições estabelecidas pelos níveis mais altos. 
Desde a grande escala do território até à escala íntima 
do mobiliário e dos objetos no interior de uma unidade 
habitacional, todos os níveis ambientais fazem parte da 
estrutura hierárquica do ambiente construído.

06  Observâncias Vinculativas

Quando vemos níveis diferentes a operar no ambiente 
construído, podemos reconhecer acordos entre os agentes 
que participam na sua produção. Estes acordos consti-
tuem, nas palavras de Ortega y Gasset (1963), observân-
cias vinculativas transmitidas de geração em geração e 
vivificadas através da cultura e da tradição. Estes acordos 
formam a base de uma compreensão comum sobre o 
papel que cada nível desempenha no ambiente cons-
truído, a sua estrutura hierárquica e o âmbito e limites 
do que controlam e como esse controlo é exercido. Estes 
acordos manifestam-se fisicamente como tipos, padrões 
e sistemas de forma, os quais refletem uma compreensão 
partilhada entre as pessoas.

07  Territórios Para Habitação

Os níveis ambientais abrangem definições territoriais que 
apoiam a o habitar. De facto, a manipulação da paisagem 
para criar e formar territórios para habitação — aglome-
rados populacionais, aldeias, vilas e cidades — constitui um 
dos exemplos primordiais de transformação do ambiente 
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Each of these levels, using N. John Habraken’s (1998) 

terminology, serves as the setting and context for lower 

levels to operate. In simple terms, higher environmental 

levels are independent of lower levels, while lower levels 

operate according to the opportunities and constraints 

set up by higher levels. From the large scale of the terri-

tory to the intimate scale of furnishings and objects 

inside a dwelling unit, all environmental levels take part 

in the hierarchical structure of the built environment.

06  Binding Observances

Once we see different levels operating in the built envi-

ronment, we can recognize agreements between the 

agents that take part in its production. These agree-

ments constitute, in the words of Ortega y Gasset (1963), 

binding observances passed down from generation to 

generation and made alive through culture and tradi-

tion. As such, these agreements form the basis of a 

shared understanding as to the role each level plays in 

the built environment, its hierarchical structure, and 

the scope and limits of what they control and how this 

control is exercised. These agreements become physi-

cally manifest as types, patterns, and systems of form, 

which reflect a shared understanding between people.

07  Territories For Inhabitation

Environmental levels encompass territorial definitions 

that support inhabitation. In fact, manipulation of the 

landscape to create and form territories for habitation—

settlements, villages, and towns—constitutes one of the 

primal examples of environmental transformation. To a 

significant degree, most acts of transformation pursue 

the creation of territories for inhabitation.

08  Permanence And Change

Transformation implies the presence of a primer, the 

initial context that is transformed. It also presupposes 
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construído. De maneira significativa, a maior parte dos atos 
de transformação procura criar territórios para o habitar.

08  Permanência e Mudança

A transformação implica a presença de uma camada 
base, do contexto inicial que é transformado. Também 
pressupõe graus de permanência e graus de mudança. 
Qualquer estrutura ambiental é composta de compo-
nentes com diferentes tempos de vida. Por exemplo, 
partes e componentes que são primários — designada-
mente, de natureza estrutural ou infraestrutural — devem 
ser mantidos quando são promovidas transformações e 
mudanças em níveis mais baixos. Os sistemas e compo-
nentes de um nível mais alto terão um maior grau de 
permanência, ao passo que componentes e partes de um 
nível mais baixo apresentarão um grau mais acelerado de 
mudança, transformação e substituição. Reconhecer dife-
rentes graus e velocidades de mudança e transformação é 
fundamental para entender de que forma os conceitos de 
tempo e níveis infundem os nossos processos de projeto.

09 Relatividade / Séries de Continuidade

O projeto dos territórios cria zonas de transição entre 
relações aparentemente antagónicas: interior-exterior, 
contínuo-descontínuo, claro-escuro, público-privado, para 
citar algumas. Contrariamente à forma como geralmente 
as descrevemos, estas relações são relativas a um quadro 
de referência específico e não constituem conceitos abso-
lutos. Estas qualidades assumem a forma de gradientes, 
de séries de continuidade definidas segundo a perspetiva 
e referência do utilizador, em vez de simples oposições 
binárias do tipo «ou… ou».

10 O Ambiente Quotidiano  
é o tema da arquitetura

Desde o início do século XX que o ambiente quotidiano 
se tornou o foco principal das indústrias da arquitetura 
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degrees of permanence and rates of change. Any envi-

ronmental structure will be made up of components 

with differing life spans. For instance, parts and compo-

nents that are primary—for example, those of a struc-

tural or infrastructural nature—should hold in place 

when transformations and changes at lower levels are 

enacted. Systems and components of a higher level will 

have a greater degree of permanence, while lower-level 

components and parts will have a faster rate of change, 

transformation, and replacement. Acknowledging 

differing rates and speeds of change and transforma-

tion is key to understanding how the concepts of time 

and levels inform our design processes.

09 Relativity / Ranges of Continuity

The design of territories creates zones of transition 

between seemingly polar relationships: Inside-Outside, 

Continuous-Discontinuous, Light-Dark, Public-Private, 

to name a few. These relationships, contrary to the way 

we usually describe them, are relative to a specific frame 

of reference and do not constitute absolute concepts. 

These qualities take the form of gradients, ranges of 

continuity defined by the point of view and reference of 

the user, instead of simple either/or binary oppositions. 

10 The Everyday Environment  
is the subject of architecture

Since early in the 20th century, the everyday environ-

ment became the primary focus of the building and 

architecture industries. Before that, the architectural 

profession had distinguished itself through the design of 

monuments, special buildings such as churches, palaces, 

temples, museums, and town halls. As N. John Habraken 

remarked in his book Palladio’s Children (2005), this 

entirely new challenge brought forth a new professional 

class of builders, financiers, clients, manufacturers, and 

managers, as well as architects, who approached their 

task with idealism and energy, but by and large without 
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e da construção. Previamente, a profissão de arquiteto 
distinguia-se através do projeto de monumentos, edifí-
cios especiais como igrejas, palácios, templos, museus e 
câmaras municipais. Segundo N. John Habraken referiu no 
seu livro Palladio’s Children (2005), este desafio comple-
tamente novo fez surgir uma nova classe profissional 
de empreiteiros, financiadores, clientes, fabricantes e 
gestores, bem como arquitetos, que de dedicaram ao 
seu trabalho com idealismo e energia, embora na sua 
maioria sem procederem a uma mudança e a uma reexami-
nação fundamental dos seus métodos de trabalho. Hoje, o 
ambiente quotidiano é o assunto principal da arquitetura, 
do planeamento e do paisagismo e requer um conjunto 
completamente novo de ferramentas, competências e 
abordagens, sendo fundamental para compreender a 
forma de cidades, territórios e paisagens.

11 Tipo

O tipo é um esquema espacial partilhado, um conjunto de 
propriedades na organização da forma comum a um deter-
minado número de espaços ou edifícios. O tipo transcende 
as distinções de origem, autoria, estilo, lugar e tempo. 
Ao mesmo tempo, os elementos tipológicos definem, em 
grande medida, o carácter arquitetónico de um lugar. Na 
arquitetura quotidiana da cidade, a ideia de tipo desem-
penhará um equilíbrio delicado entre a continuidade da 
tradição e as inovações promovidas pelas mudanças 
tecnológicas, pelo desenvolvimento de novos materiais 
e novas formas de habitar o espaço. O tipo dota os terri-
tórios construídos de continuidade e transcendência.

12 Tema e variação

Quando visitamos uma cidade, observamos os tipos, 
padrões e sistemas recorrentes que lhe conferem o seu 
carácter distintivo. Estes temas são expressos na forma 
física não por via da repetição de soluções singulares de 
projeto, mas através de conjuntos infinitos de variações 
que simultaneamente conferem um carácter individual a 
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a change and fundamental re-examination of their ways 

of working. Today, the everyday environment is the prin-

cipal subject of architecture, planning, and landscape 

design, requiring an entirely new set of tools, skills, and 

approaches, and is central to understanding the form 

of cities, territories, and landscapes.

11 Type

Type is a shared spatial schema, a set of properties in the 

organization of form common to a number of spaces or 

buildings. Type transcends distinctions of origin, author-

ship, style, place, and time. At the same time, typological 

elements define to a great extent the architectural char-

acter of a place. In the everyday architecture of the city, 

the idea of type will play a delicate balance between the 

continuity of tradition and innovations accelerated by 

technological changes, the development of new mate-

rials, and new forms of inhabiting space. Type endows 

built territories with continuity and transcendence.

12 Theme and variation

When we visit cities, we observe the recurring types, 

patterns, and systems which give them their distinctive 

character. These themes are expressed in physical form 

not by the repetition of singular design solutions but by 

infinite sets of variations which at once give individual 

character to each intervention while maintaining intact 

and recognizable the set of ordering principles common 

to each. In other words, it is through the individual 

variations that we see and perceive the thematic struc-

ture of a place.

13 Public space continuity

The everyday environment is divided into two major 

realms: the res publica, the public space, and the res 

privata, the private space. While buildings, housing 

blocks, and individual structures hold the key functional 
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cada intervenção enquanto mantêm intacto e reconhecível 
o conjunto de princípios de ordenação comuns a cada um. 
Por outras palavras, é através das variações individuais 
que vemos e percebemos a estrutura temática de um lugar.

13 Continuidade do espaço público

O ambiente quotidiano está dividido em duas esferas 
principais: a res publica, o espaço público, e a res privata, 
o espaço privado. Enquanto edifícios, quarteirões habi-
tacionais e estruturas individuais mantêm os principais 
programas funcionais num tecido urbano ou paisagístico, 
é o domínio público constituído por passeios, ruas, parques, 
praças, jardins, linhas costeiras e florestas que serve de 
estrutura física de ligação que mantém unido o ambiente 
construído. Neste sentido, o domínio público serve de 
ambiente comum para nossa vida como comunidade. Num 
ambiente ecológico equilibrado, o espaço público pressupõe 
qualidades de continuidade física, diversidade, acessibili-
dade, inclusão e participação. Como base comum partilhada 
pelos cidadãos, o espaço público é um espaço patrimonial.

14 Leitura-escrita / leitura-escrita

Como uma metodologia operacional de projeto, Leitura-
-Escrita / Leitura-Escrita aponta para um processo recí-
proco e cíclico de observação, documentação, análise e 
projeto. Desenvolvido por Giancarlo de Carlo (McKean, 
2004), qualquer projeto de intervenção deve começar 
pela compreensão «do que existe» como evidência dos 
processos de mudança e transformação, de como as coisas 
são e foram, dos lugares construídos e vidas vividas.

A capacidade de observar e registar analiticamente as 
formas construídas existentes — para ver a regularidade 
das estruturas subjacentes, sistemas, dimensões, imagem 
urbana e padrões, bem como o que torna cada edifício, 
um lugar ou uma paisagem únicos — implica uma série de 
competências críticas de cognição visual e capacidades 
de projeto. A observação estruturada exige ferramentas e 
abordagens para a leitura do ambiente construído. Como 
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programmes in an urban or landscape fabric, it is the 

public realm made of sidewalks, streets, parks, plazas, 

gardens, coastlines, and forests that serves as the binding 

physical structure that holds together the built environ-

ment. As such, the public realm serves as the shared 

setting for our life as a community. In a balanced ecolog-

ical environment, public space presupposes qualities of 

physical continuity, diversity, accessibility, inclusion, and 

participation. As common ground shared by the citizenry, 

public space is patrimonial space.

14 Reading-writing / reading-writing

As an operative design methodology, Reading-Writing / 

Reading-Writing points to a reciprocal and cyclical process 

of observation, documentation, analysis, and design. 

Developed by Giancarlo de Carlo (McKean, 2004), any 

design intervention should begin with understanding 

“what’s there” as evidence of processes of change and 

transformation, of how things are and how they were, 

of places built, and lives lived. 

The ability to observe and record existing built form 

analytically—to see both the regularity of underlying 

structures, systems, dimensions, urban image, patterns, 

as well as what makes each building, a place or a land-

scape unique—involves a great number of critical visual 

cognition and design skills. Structured observation 

requires tools and lenses for reading the built environ-

ment. As a design method, it presupposes understanding 

the context in which one works in search for clues that 

inform the design process.

15 Transformation,  
as a conclusion of sorts:

01 Change / Every act of building is an act of 

transformation.

02 Time / To consider time as a force in a trans-

formational process, the concept of “function” 

or “use” should make way to the idea of the 
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método de projeto, pressupõe a compreensão do contexto 
em que trabalhamos à procura de pistas que infundem o 
processo de projeto.

15 Transformação,  
em jeito de conclusão:

01 Mudança / Todo o ato de construção é um ato de 
transformação.

02 Tempo / Para se considerar o tempo como força 
num processo transformacional, o conceito de 
«função» ou «uso» deve dar lugar à ideia da 
«capacidade» do edifício, espaço ou território para 
albergar e sustentar várias formas de habitação ao 
longo do tempo.

03 Memória / Os processos de transformação devem 
respeitar e apoiar a memória coletiva de longa 
data, a legibilidade urbana, a história e a cultura.

04 Intertextualidade / O ambiente construído cons-
titui um intertexto erigido por um grande número 
de pessoas ao longo de muitas gerações. A tabula 
rasa não existe.

05 Níveis / Os contextos ambientais são estruturados 
num sistema hierárquico de níveis em que cada 
contexto serve de suporte para o seguinte.

06 Observâncias Vinculativas / constituem acordos 
formais ou informais entre os agentes que parti-
cipam na produção do ambiente construído.

07 Territórios para o Habitar / A transformação do 
projeto procura criar territórios para o habitar.

08 Permanência e Mudança / As transformações pres-
supõem graus de permanência e mudança.

09 Relatividade / As zonas de transição entre relações 
 aparentemente antagónicas são relativas, 
não absolutas.

10 Tipo / é um esquema espacial partilhado, um 
conjunto de propriedades na organização da forma 
comum a um determinado número de espaços ou 
edifícios.
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“capacity” of the building, space or a territory to 

accommodate and sustain various forms of inhab-

itation over time.

03 Memory / Transformation processes must respect 

and support long-held collective memory, urban 

legibility, history, and culture. 

04 Intertextuality / The built environment consti-

tutes an intertext built by many people over 

many generations. The tabula rasa does not exist.

05 Levels / Environmental contexts are structured 

in a hierarchical system of levels in which each 

context serves as a setting for the next.

06 Binding Observances / constitute formal or 

informal agreements between the agents that take 

part in the production of the built environment.

07 Territories for Inhabitation / Design transfor-

mation pursues the creation of territories for 

inhabitation.

08 Permanence and Change / Transformations 

presuppose degrees of both permanence and 

change.

09 Relativity / Zones of transition between 

seemingly polar relationships are relative, not 

absolute.

10 Type / is a shared spatial schema, a set of prop-

erties in the organization of form common to a 

number of spaces or buildings.

11 Theme and Variation / Variations are the phys-

ical manifestation of themes — sets of ordering 

principles existing in a context.

12 The Everyday Environment / is the principal 

subject of architecture, planning, and landscape 

design — requiring an entirely new set of tools, 

skills, and approaches.

13 Public Space Continuity / The public realm 

is the binding physical structure that holds 

together the built environment.
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11 Tema e Variação / As variações são a manifestação 
física dos temas — conjuntos de princípios de orde-
nação existentes num contexto.

12 O Ambiente Quotidiano / é o principal assunto 
da arquitetura, do planeamento e do paisagismo, 
exigindo um conjunto completamente novo de 
ferramentas, competências e abordagens.

13 Continuidade do Espaço Público / O domínio 
público é a estrutura física de ligação que mantém 
unido o ambiente construído.

14 Leitura-Escrita, Leitura-Escrita / Para transformar 
o que existe, primeiro é preciso compreender isso 
que existe. A leitura de um contexto deve preceder 
o ato de escrever, de transformar esse contexto.

15 Transformação / é o que fazemos.
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14 Reading-Writing, Reading-Writing / To trans-

form what’s there, one must first understand 

what’s there. Reading a context precedes the act 

of writing, of transforming that context.

15 Transformation / is what we do.
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Aquém de disciplinas 
A arquitetura do território

Eric Alonzo

O projeto pedagógico da Escola de Arquitetura de Marne-
-la-Vallée, fundada há quase vinte anos a partir da 
chamada associação «da cidade & dos territórios», postula 
a eliminação das compartimentações entre as disciplinas 
do ordenamento territorial. Depois de recordar as origens 
e as influências desta doutrina pedagógica, serão breve-
mente apresentados dois ensinamentos específicos: o 
curso magistral de história e teoria das infraestruturas e o 
atelier de projeto do Diploma de Especialização Avançada 
(DEA) de arquiteto-urbanista.

A hipótese «da cidade & dos territórios»

No seio do coletivo «da cidade & dos territórios» lide-
rado por Yves Lion, o paisagista Alexandre Chemetoff 
promoveu na época uma visão holística de uma arte do 
ordenamento que influenciou grandemente o projeto 
para a nova escola redigido em setembro de 1995: «Esta 
escola seria a escola politécnica do projeto de ordena-
mento territorial. Interessando-se pelas questões da 
habitação, da construção, do ordenamento urbano e 
suburbano, do traçado de estradas, da cultura rural, da 
silvicultura, sem esquecer a manutenção dos equilíbrios 
naturais.»1 Uma das consequências deste enunciado na 
grelha pedagógica será ignorar a divisão entre as áreas 

1 Da cidade & dos territórios 
— Associação para uma nova 
escola de arquitetura, Projet 
d’école, relatório de 30 de 
março de 1996, p. 2. O texto do 
projeto pedagógico está datado 
de 21 de setembro de 1995. Ver 
também CHEMETOFF, Alexan-
dre. «Une école d’architecture 
pour l’aménagement du 
territoire», in Le Plan-guide 
(suites), Paris, Archibooks, 
2010, pp. 15–18.

Escola de Arquitetura  

da Cidade e dos Territórios  

de Marne la Vallée
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Below Disciplines 
The architecture 
of the territory

Eric Alonzo

The pedagogical project of the School of Architecture 

of Marne-la-Vallée, founded almost twenty years ago 

from the so-called association “of the city & territories”, 

proposes the elimination of compartmentalizations 

between the academic subjects of territorial planning. 

After recalling the origins and influences of this peda-

gogic doctrine, two specific teachings will be briefly 

presented: the lecture course on history and theory 

of infrastructures, and the design studio of the archi-

tect-planner’s Advanced Specialization Diploma (ASD).

The “city & territories” hypothesis

Within the collective “of the city & territories” led by 

Yves Lion, landscaper Alexandre Chemetoff promoted 

a holistic view of an art of planning that strongly influ-

enced the project for the new school conceived in 

September 1995: “This school would be the polytechnic 

school of the territorial planning project. It would focus 

on housing, construction, urban and suburban plan-

ning, road design, rural culture, forest exploitation, and 

maintaining natural balances.”1 One consequence of 

this statement in the teaching grid will be to ignore the 

division between disciplinary areas. The tutelary figures 

of Cerdà, Olmsted, Soria y Mata, Alphand, Geddes, Poëte, 

1 Of the city & territories — 
Association for a new school 
of architecture, Projet d’école, 
report of March 30, 1996, p. 2. 
The text of the educational 
project is dated from Septem-
ber 21, 1995. See also Cheme-
toff, Alexandre. “Une école 
d’architecture pour l’aménage-
ment du territoire,” in Le Plan-
guide (suites), Paris, Archibooks, 
2010, pp. 15–18.

L’École d’architecture  

de la ville & des territoires  

à Marne-la-Vallée
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disciplinares. As figuras tutelares de Cerdà, Olmsted, 
Soria y Mata, Alphand, Geddes, Poëte, Forestier, Mumford, 
Jacobs, etc., cujos nomes designam as salas da nova 
Escola, revelam um objeto comum que transcende a 
profissão ou a formação de origem (engenheiro, biblio-
tecário, jornalista, botânico, etc.).

À escala europeia, Pierre-Alain Croset aproxima a 
ambição desta nova escola daquela da Academia de Arqui-
tetura de Mendrisio, criada em 1996 no cantão suíço de 
Ticino por Mario Botta e Aurelio Galfetti em torno da ideia 
do arquiteto generalista e «agente territorial».2

Mais indiretamente, este projeto pedagógico inscreve-
-se também na senda da reforma iniciada por Manuel de 
Solà-Morales no seio da Escola de Arquitetura de Barce-
lona na década de 1970: numa época em que o urbanismo 
era essencialmente ensinado por geógrafos, sociólogos, 
economistas e engenheiros, Solà-Morales havia recons-
truído um ensino de urbanismo para arquitetos e a partir 
da arquitetura («urbanismo arquitetónico» e «urbanismo 
urbano»3).

Assim, quando a escola de arquitetura de Marne-la-
-Vallée pretende ocupar-se das questões de paisagem, 
infraestruturas e de grande escala territorial, não se trata 
tanto de recorrer a outras disciplinas — numa perspetiva 
de pluridisciplinaridade ou transdisciplinaridade — mas 
sobretudo de revisitar a sua própria disciplina. Não é por 
acaso que Sébastien Marot, que na época liderava um 
programa introspetivo semelhante4 na revista Le Visiteur 
(1996–2003), se tornou um dos professores fundadores 
desta escola.

Este empreendimento assentava numa ampla acei-
tação da arquitetura que finalmente reconduzia o seu 
perímetro «clássico», estabelecido por Alberti e que 
perdurou pelo menos até ao século XVIII.5 Ademais, a ideia 
de uma base comum das artes do ordenamento nunca 
viria a ser completamente dissolvida, pois as especiali-
zações disciplinares que originariam o seu desmembra-
mento viriam acompanhadas de incessantes tentativas de 
recomposição: arte urbana, landscape architecture, urban 
design, townscape, arquitetura da cidade, arquitetura 

2 CROSET, Pierre-Alain; 
SNOZZI, Luigi. «Pourquoi des 
architectes?», in Pierre-Alain 
Croset (eds.), Pour une école 
de tendance. Mélanges offerts 
à Lugi Snozzi, Lausana, Presses 
polytechniques et universi-
taires romandes, 1999, pp. 
25–26. Mario Botta desenvolve 
esta ideia em «Une nouvelle 
figure de l’architecte», ibid., 
pp. 67–71 , e mais recente-
mente em FRANK, Christoph; 
PEDRETTI, Bruno (eds.), 
L’Architetto generalista, Qua-
derni dell’Accademia di Archi-
tettura, Mendrisio, Università 
della Svizzera Italiana, Mendri-
sio/Milão, Mendrisio Academy 
Press/Silvana Editoriale, 2013.

3 DE SOLA-MORALES, Manuel. 
L’Art de ben establir. Curs 
d’urbanística, Barcelona, 
Etsab, 1983, p. 6, e DE SOLA-

-MORALES, Manuel; PARCERISA, 
Josep. «El Urbanismo urbano. 
Forma urbana y planeamiento 
urbanístico en siete capitales 
españolas», Estudios Territoria-
les, n.º 24, 1987, pp. 36–51. Ver 
também ALONZO, Éric. «Revisi-
ter la modernité. Une doctrine 
pour le projet urbain», Marnes, 
documents d’architecture, vol. 
1, 2011, pp. 228–236.

4 CROSET, Pierre-Alain; 
SNOZZI, Luigi. «Pourquoi des 
architectes?», in Pierre-Alain 
Croset (eds.), Pour une école 
de tendance. Mélanges offerts 
à Lugi Snozzi, Lausana, Presses 
polytechniques et universitaires 
romandes, 1999, pp. 25–26. 
Mario Botta desenvolve esta 
ideia em «Une nouvelle figure de 
l’architecte», ibid., pp. 67–71 , e 
mais recentemente em FRANK, 
Christoph; PEDRETTI, Bruno 
(eds.), L’Architetto generalista, 
Quaderni dell’Accademia di Archi-
tettura, Mendrisio, Università 
della Svizzera Italiana, Mendrisio/
Milão, Mendrisio Academy Press/
Silvana Editoriale, 2013.

5 Cf., por exemplo, a defi-
nição de arquitetura por 
GABRIEL, Jacques V em 1734 
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Forestier, Mumford, Jacobs, etc., whose names designate 

the classrooms of the new School, reveal a common 

object that transcends the profession or the original 

formation (engineer, librarian, journalist, botanist, etc.).

At the European level, Pierre-Alain Croset brings 

the ambition of this new school closer to that of the 

Mendrisio Academy of Architecture created in 1996 in 

the Swiss canton of Ticino by Mario Botta and Aurelio 

Galfetti around the idea of the generalist architect and 

“territorial agent”.2 In a more indirect way, this educa-

tional project is also in line with the reform initiated 

by Manuel de Solà-Morales at the Barcelona School of 

Architecture in the 1970s: at a time when urban plan-

ning was mainly taught by geographers, sociologists, 

economists and engineers, Solà-Morales had recon-

structed a teaching of urban planning for architects 

and from architecture (“architectural urbanism” and 

“urban urbanism”).3

Thus, when the Architecture School of Marne-la-

Vallée intends to deal with landscape, infrastructure 

and large-scale territorial issues, it is not so much a 

question of resorting to other academic subjects — from 

a multidisciplinary or transdisciplinary perspective — 

than to revisit one’s own. It is therefore not by chance 

that Sébastien Marot, who was then leading a similar 

introspective program4 in Le Visiteur journal (1996–2003), 

becomes one of the founding teachers of this school.

This project was based on a broad acceptance of archi-

tecture that eventually led to its “classical” perimeter, 

established by Alberti and lasting until at least until the 

18th century.5 Moreover, this idea of a common founda-

tion of the arts of planning would never be completely 

dissolved afterwards, because the disciplinary speciali-

zations that would lead to their dismemberment would 

be accompanied by incessant attempts of recomposi-

tion: urban art, landscape architecture, urban design, 

townscape, city architecture, territory architecture, 

landscape urbanism, etc. In other words, this teaching 

doctrine does not seek so much to be “beyond” discipli-

nary divisions but mainly “below” them.6

2 Croset, Pierre-Alain; Snozzi, 
Luigi. “Pourquoi des archi-
tectes?”, in Pierre-Alain Croset 
(eds.), Pour une école de tendance. 
Mélanges offerts à Lugi Snozzi, 
Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 1999, pp. 25–26. 
Mario Botta develops this idea 
in “Une nouvelle figure de 
l’architecte”, ibid., pp. 67–71 , 
and more recently in Frank, 
Christoph; Pedretti, Bruno 
(eds.). L’Architetto generalista, 
Quaderni dell’Accademia 
di Architettura, Mendrisio 

— Università della Svizzera 
Italiana, Mendrisio/Milan, 
Mendrisio Academy Press/
Silvana Editoriale, 2013.

3 De Sola-Morales, Manuel. 
L’Art de ben establir. Curs 
d’urbanística, Barcelona, Etsab, 
1983, p. 6, and De Sola-Mo-
rales, Manuel; Parcerisa, 
Josep. “El Urbanismo Urbano. 
Forma urbana y planeamiento 
urbanístico en siete capitals 
españolas,” Estudios Territoriales, 
no. 24, 1987, pp. 36–51. See 
also Alonzo, Éric. “Revisiter 
la modernité. Une doctrine 
pour le projet urbain,” Marnes, 
documents d’architecture, vol. 1, 
2011, pp. 228–236.

4 Read in particular paragraph 
“History and landscape: The 
traditions of suburbanism,” in 
Sébastien Marot, “The alter-
native landscape,” Le Visiteur, 
no. 1, 1996, pp. 75–77.

5 Cf., for instance, the defi-
nition of architecture by 
Jacques V Gabriel (in Henry 
Lemonnier, Procès-verbaux de 
l’Académie Royale d’architecture 
1671–1793, Paris, tome v, 1911, 
p. 135) and the figurative 
system of architecture by 
Augustin-Charles d’Aviler, 
1755, Dictionnaire d’architecture 
civile et hydraulique, Paris, 
Charles-Antoine Jombert, 1755.

6 This ante-disciplinary 
hypothesis parallels certain 
considerations on literature as 
a domain that brings together 
human sciences before their 
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do território, landscape urbanism, etc. Por outras pala-
vras, esta doutrina de ensino não procura tanto situar-se 
«além» das divisões disciplinares mas sobretudo «aquém»6.

Inventar uma tradição: 
o prisma da infraestrutura

Sendo característico do projeto pedagógico «da cidade 
& dos territórios», um curso magistral sobre a questão 
das infraestruturas é inicialmente confiado ao arquiteto 
Stéphane Hirschberger, colaborador de Alexandre Cheme-
toff entre 1992 e 1998. Quando assumi este curso em 
2006, vi nisso uma oportunidade para tentar explicitar a 
«tradição» — no sentido que Eric Hobsbawm7 lhe atribui — 
que Chemetoff esboçou em 1996, quando postulou uma 
«união dos saberes da engenharia, do jardim, da arqui-
tetura, tão forte no século XVIII e ainda muito viva no 
início deste século com a criação, em 1913, da Sociedade 
Francesa de Urbanistas.»8 Outra das minhas intenções 
era construir a história cujos protagonistas seriam os do 
«panteão» da Escola (nomes de salas) mas também alar-
gado a outras figuras: Piranesi, Laugier, Patte, Perronet, 
Girardin, Repton, Paxton, Hénard, Gréber, Seifert, Moses, 
Halprin, Lynch, Tunnard, Gregotti, Solà-Morales, etc.

A infraestrutura, e em particular a sua ocorrência mais 
básica e banal que é a via pública, revelou-se um «fio 
condutor» que permitia unir as histórias da arquitetura, 
dos jardins e da paisagem, do urbanismo e das ciências 
da engenharia, e sobretudo atenuar consideravelmente 
as fronteiras para assim melhor destacar as suas raízes 
comuns.

No entanto, estritamente falando, este ensino não é 
verdadeiramente «histórico», porque não insiste tanto 
na sucessão dos saberes mas sobretudo na sua sedi-
mentação. Se a estrutura do curso se baseia na crono-
logia, procura-se destacar o caráter trans-histórico do 
seu objeto, ou pelo menos as numerosas imbricações 
e permanências que o caracterizam. É por isso que 
se organiza principalmente em torno de três para-
digmas — ou regimes — à luz dos quais a arquitetura das 

(LEMONNIER, Henry, Procès-
-verbaux de l’Académie Royale 
d’architecture 1671–1793, 
Paris, tomo v, 1911, p. 135) e o 
sistema figurado da arquitetura 
de D’AVILER, Augustin-

-Charles, 1755, Dictionnaire 
d’architecture civile et hydrau-
lique, Paris, Charles-Antoine 
Jombert, 1755.

6 Esta hipótese pré-disciplinar 
aproxima-se de determina-
das considerações sobre a 
literatura como um domínio 
que reúne as ciências humanas 
antes da sua institucionali-
zação: Loty, Laurent, «Pour 
l’indisciplinarité», Studies on 
Voltaire and the Eighteenth 
Century, n.º 4, 2005, 
pp. 245–259.

7 Este termo deve ser entendido 
aqui como uma escritura 
orientada do passado e 
destinada a responder a 
questões atuais, à semelhança 
da forma como os advogados 
mobilizam a jurisprudência. 
Ver Eric Hobsbawm, «La 
fonction sociale du passé», 
in HOBSBAWM, Eric, Terence 
Ranger (eds.), L’Invention 
de la tradition, nova edição 
ampliada, Paris, Éditions 
Amsterdam, 2012, pp. 11–26.

8 CHEMETOFF, Alexandre, 
«Le paysage comme projet», 
L’Architecture d’aujourd’hui, 
no 303, 1996, p. 50.
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Inventing a tradition: 
the prism of infrastructure

One of the features of the pedagogical project “of the city 

& territories” was a lecture course on the issue of infra-

structures that was initially assigned to Arch. Stéphane 

Hirschberger, a collaborator of Alexandre Chemetoff 

from 1992 to 1998. When I took on this course in 2006 

I saw it an opportunity to try to explain the “tradition” 

— in the sense that Eric Hobsbawm7 ascribes to it — that 

Chemetoff outlined in 1996 when he proposed a “union 

of the knowledges of engineering, garden, architecture, 

so strong in the 18th century and still very much alive 

at the beginning of this century with the creation of the 

French Society of Town Planners in 1913.”8 Another of my 

intentions was to construct the story whose protagonists 

would be those of the School “pantheon” (the names of 

the classrooms) but also extended to other figures: Pira-

nesi, Laugier, Patte, Perronet, Girardin, Repton, Paxton, 

Hénard, Gréber, Seifert, Moses, Halprin, Lynch, Tunnard, 

Gregotti, Solà-Morales, etc.

Infrastructure, and particularly its most basic and 

banal occurrence as the public road, proved to be a 

“common thread” that allowed to connect the histories 

of architecture, gardens and landscape, urbanism and 

engineering sciences, and especially to considerably 

reduce their frontiers so as to better highlight their 

common roots.

However, strictly speaking, this teaching is not truly 

“historical” because it insists not so much on the succes-

sion of knowledge but especially on its sedimentation. 

If the structure of the course is based on chronology, 

it seeks to highlight the trans-historical character of 

its object, or at least the numerous imbrications and 

permanences that characterize it. This is why it is organ-

ized mainly around three paradigms — or regimes — in 

the light of which the architecture of the infrastructure 

was conceived: the built, the garden and the flow (which 

could be associated with the figures of the architect, 

the landscaper and the engineer if the question did not 

institutionalization: Laurent 
Loty, “Pour l’indisciplinar-
ité,” Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century, n.º 4, 2005, 
pp. 245–259.

7 This term should be under-
stood here as a past-oriented 
writing designed to answer 
current issues, just as the way 
lawyers use jurisprudence. See 
Eric Hobsbawm, “The Social 
Function of the Past,” in Eric 
Hobsbawm, Terence Ranger 
(eds.), L’Invention de la tradition, 
new expanded edition, Paris, 
Éditions Amsterdam, 2012, 
pp. 11–26.

8 Alexandre Chemetoff, “Le 
paysage comme projet”, L’Ar-
chitecture d’aujourd’hui, no. 303, 
1996, p. 50. 
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infraestruturas foi concebida: o construído, o jardim e o 
fluxo (que poderiam ser associados às figuras do arqui-
teto, do paisagista e do engenheiro se a questão não se 
prendesse, precisamente, com livrar-se destas catego-
rizações). Esta mobilização do passado assemelha-se, 
assim, mais a um «estado da arte» destinado a fertilizar 
as doutrinas de futuros arquitetos.

A matéria deste curso tornou-se, posteriormente, 
uma tese de doutoramento em arquitetura — permitindo, 
de certa forma, discutir e validar «cientificamente» as 
hipóteses, o conteúdo e o método — e, por fim, um livro.9

A prova do «real»: O atelier de projeto 
do Diploma de Especialização Avançada
(DEA) de arquiteto-urbanista

Na reabertura das aulas em 2005, no momento da tran-
sição dos estudos arquitetónicos de seis para cinco anos 
(de acordo com a reforma de Bolonha), o professor Yves 
Lion criou uma pós-graduação em urban and landscape 
design: o Diploma de Especialização Avançada (DEA) de 
arquiteto urbanista.

Com o intuito de proporcionar uma oferta comple-
mentar à maior parte dos cursos existentes disponibili-
zados pela Universidade ou pelas grandes escolas, a Escola 
de Arquitetura considera que existe uma profissão especí-
fica de arquiteto-urbanista ou de paisagista-urbanista cuja 
formação não pode limitar-se a complementos multidisci-
plinares no domínio do urbanismo. Se a cultura e a compe-
tência do designer devem ser enriquecidas por contribui-
ções extradisciplinares (economia, ecologia, engenharia 
dos transportes, etc.), a Escola acha que devem ser explo-
radas por e para as suas especificidades próprias.

Assim, desde a sua criação que o atelier de projeto 
urbano e territorial ocupou um lugar central. É atualmente 
orientada pelo arquiteto Frédéric Bonnet, galardoado com 
o Grande Prémio de Urbanismo e docente muito poliva-
lente nos campos teóricos e práticos da arquitetura, do 
urbanismo e da paisagem; por Christophe Delmar, um 
paisagista com prática profissional; e por mim próprio, 

9 ALONZO, Éric, L’Architecture 
de la voie, histoire et théories, 
Marselha/Champs-sur-
-Marne, Parenthèses/École 
d’architecture de la ville & des 
territoires, 2018. Defendida 
em 2013, a tese epónima foi 
recompensada em 2017 com o 
First European Prize Manuel de 
Solà-Morales.
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focus precisely on getting rid of these categorizations). 

This mobilization of the past thus resembles more a 

“state of the art” designed to fertilize the doctrines of 

future architects.

The subject of this course later became a doctoral 

thesis on architecture — allowing somehow discussing 

and “scientifically” validating assumptions, content and 

method — and finally a book.9

The proof of the «real»: the design 
studio of the architect-planner’s ASD 
(Advanced Specialization Diploma)

At the reopening of classes in 2005, at the time of the 

transition of architectural studies from six to five years 

(according to the Bologna reform), Professor Yves Lion 

created a postgraduate course in urban and landscape 

design: the architect-planner’s Advanced Specialization 

Diploma (ASD).

With the aim of providing a complementary offer to 

most of the existing courses offered by the University or 

the grandes écoles, the School of Architecture considers 

that there is a specific profession of architect-urban 

planner or landscape-urban planner whose training 

cannot be limited to multidisciplinary complements 

in the field of urban planning. If the designer’s own 

culture and skills must be enriched by extra-disciplinary 

contributions (economy, ecology, transport engineering, 

etc.), the school thinks that they should be as much 

explored for and by their very specificities.

Thus, since its inception, the urban and territorial 

design studio has occupied a central place. It is currently 

supervised by Arch. Frédéric Bonnet, Grand Award of 

Urbanism and very versatile teacher in the theoretical 

and practical fields of architecture, urban planning and 

landscape; by Christophe Delmar, a professional land-

scaper; and by me, architect, foremost historian and 

researcher in urban and landscape design.

Thanks to studies commissioned by local authorities, 

by public or private organizations, this studio allows us 

9 Eric Alonzo, The Architecture 
of the Way, History and Theories, 
Marseille / Champs-sur-Marne, 
Parentheses / School of Archi-
tecture of the City & Territo-
ries, 2018. Defended in 2013, 
the eponymous thesis was 
awarded the First European 
Prize Manuel de Solà-Morales 
in 2017.



| 
 5

0
Er

ic
 A

lo
nz

o 

arquiteto, sobretudo historiador e investigador de urban 
and landscape design.

Graças a estudos encomendados por coletividades 
locais, organismos públicos ou privados, este atelier 
permite avaliar o caráter «operacional» das escolhas 
pedagógicas do DEA, que são prolongamentos diretos das 
próprias opções educativas da Escola. Após mais de dez 
anos de existência desta formação, várias lições podem 
ser tiradas desta experiência:

• O que congrega os diplomados em arquitetura 
e em paisagem é muito mais importante do que 
aquilo que os separa. Existe de facto uma cultura e 
competência comuns entre os designers formados 
nas dimensões espaciais e formais do projeto, 
com base nas quais é possível edificar um ensino 
comum e específico, mas que não pode ser genera-
lizado a outros perfis: engenheiros, geógrafos, etc.

• A escala arquitetónica é muitas vezes essencial 
para responder a questões territoriais. Por outras 
palavras, e contrariamente às ideias generalizadas 
no urbanismo, o «pequeno» não é necessariamente 
subtraído do «grande» segundo uma lógica de 
«escalas encaixadas».10 No entanto, paradoxal-
mente, se por um lado os jovens licenciados em 
arquitetura que fazem o DEA conseguem adquirir 
rapidamente as ferramentas de leitura e de projeto 
de «grande escala» (cartografia, etc.), por outro 
lado constata-se que nem todos adquirem um 
domínio suficiente do projeto arquitetónico do edi-
fício e do espaço público. Assim, o ensino do DEA 
de arquiteto-urbanista é um «aprofundamento» da 
formação em arquitetura.

• No cruzamento das dimensões técnicas e de orde-
namento, a conceção «arquitetural» das infraes-
truturas e respetiva transformação continua a ser 
um campo de aplicação sem um investimento sufi-
ciente considerando as necessidades atuais. O con-
junto dos estudos sobre esta matéria realizados no 
atelier de projeto do DEA de arquiteto-urbanista 

10 BONNET, Frédéric, «Le petit 
devient responsable du grand», 
Faces, n,° 74, outono de 2018.



| 
 5

1
Er

ic
 A

lo
nz

o 

to evaluate the “operational” nature of the DSA’s educa-

tional choices, which are direct extensions of those of 

the School. After more than a decade of this training, 

several lessons can be drawn from this experience:

• What brings together graduates in architecture 

and landscape is much more important than 

what separates them. There is a common culture 

and competence among the designers trained in 

the spatial and formal dimensions of the project, 

on the basis of which it is possible to build a 

common and specific teaching, but which cannot 

be generalized to other profiles such as engineers, 

geographers, etc.

• The architectural scale is often essential to 

respond to territorial issues. In other words, 

and contrary to the fairly widespread ideas in 

urban planning, the “small” is not necessarily 

subtracted from the “big” according to a logic 

of “embedded scales”.10 However, paradoxically, 

while the young graduates in architecture who 

are doing the DSA are, on the one hand, able to 

quickly to acquire the “large scale” reading and 

design tools (cartography, etc.), on the other hand 

we find that not all of them have acquired a suffi-

cient mastery of the building’s and public space’s 

architectural project. Thus, the teaching of the 

architect-planner’s Advanced Specialization 

Diploma (ASD) is, in this aspect, a “deepening” of 

architectural training.

• At the crossroads of technical and planning 

dimensions, the “architectural” design of infra-

structures and their transformation remains a 

largely under-invested field of application con-

sidering the current needs. The set of studies in 

this area carried out in the design studio of the 

architect-planner’s ASD gave rise to particularly 

interesting results11. Similarly, when the question 

is not directly related to infrastructure issues, it 

often happens that part of the answer involves 

10 Frédéric Bonnet, “Le petit 
devient responsable du grand”, 
Faces, no. 74, autumn 2018.

11 Um destes estudos deu origem 
a uma publicação: Beillouin, 
Thomas, “Quand on arrive 
en ville… Insertion urbaine 
de l’autoroute A10 dans la 
traversée de Tours”, Collage, 
revue de la fédération suisse 
des urbanistes fsu, n° 1, 2015, 
pp. 22–25.
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originou resultados particularmente interessan-
tes.11 Da mesma forma, quando a pergunta não se 
relaciona diretamente com questões de infraestru-
turas, muitas vezes parte da resposta passa pela 
transformação de uma grande via pública situada 
na margem do local de estudo. Assim, como Solà-

-Morales já tinha demonstrado, a infraestrutura, 
dotada de uma escala intermediária entre a arqui-
tetura e o território, constitui um objeto opera-
cional essencial no projeto urbano.12

11 Um destes estudos deu origem 
a uma publicação: BEILLOUIN, 
Thomas, «Quand on arrive 
en ville… Insertion urbaine 
de l’autoroute A10 dans la 
traversée de Tours», Collage, 
revue de la fédération suisse 
des urbanistes fsu, n°1, 2015, 
pp. 22–25.

12 DE SOLA-MORALES, Manuel, 
«Another Modern Tradition 
[«La segunda historia del 
proyecto urbano», Ur, no 5, 
1987]», in A Matter of Things, 
Roterdão, Nai Publishers, 2018, 
pp. 200–214.
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the transformation of a large road located at the 

edge of the study site. Thus, as Solà-Morales has 

already demonstrated, infrastructure, with an 

intermediate scale between architecture and 

territory, is an essential operational object in 

urban design.12

 

12 De Sola-Morales, Manuel, 
“Another Modern Tradition 
[“La segunda historia del 
proyecto urbano”, Ur, no 5, 
1987]”, in A Matter of Things, 
Roterdão, Nai Publishers, 2018, 
pp. 200–214.



| 
 5

4

Dois cursos de Introdução 
ao Urbanismo na Escola de 
Arquitetura de Barcelona 1

Eulàlia Gómez Escoda

Os alunos da ETSAB confrontam-se pela primeira vez 
com a cadeira de Urbanismo no segundo ano de estudos 
de Arquitetura. O ano letivo é dividido em dois cursos 
semestrais que são determinantes, nos quais os jovens 
de 19–20 anos devem assimilar uma linguagem e uma 
escala totalmente nova para eles. Durante o ano letivo, 
irão aprender que algo tão quotidiano para eles como uma 
cidade não é uma página em branco,2 que uma cidade é 
composta de elementos (por exemplo, que é composta 
principalmente de ruas, praças e quarteirões) e que, além 
disso, é composta de fragmentos urbanos coerentes que 
diferem uns dos outros.

Primeiro semestre: ruas, praças e quarteirões

A cidade de Barcelona é o laboratório urbano da cadeira 
de Urbanística 1.3 Na primeira aula do semestre, alunos 
e professores caminham em grupo pela zona antiga da 
cidade no âmbito de uma visita com vista a um primeiro 
contacto com as ruas e praças que serão o material com o 
qual os alunos aprenderão a olhar a cidade e a desenhá-la.

Durante as semanas iniciais do primeiro semestre, 
aprendem que a «matéria urbana» é medida simulta-
neamente em centímetros, metros e quilómetros, e que 

Departamento de Urbanismo 

e Ordenamento do Território 

(DUOT), Escola de Arquitetura 

de Barcelona, ETSAB-UPC

1 Desde os últimos quatro anos 
letivos que Elena Albareda, Laia 
Alemany, Marta Bayona, Marina 
Cervera, Alex Giménez, Ana 
Majoral, Antonio Moro, Dani 
Navas e Quim Rosell integram o 
corpo docente de Urbanística 1 
e 2. Há duas décadas que Maria 
Rubert lidera e coordena estes 
cursos e Eulàlia Gómez tem 
partilhado esta tarefa com ela 
desde 2014.

2 La ciudad no es una hoja en 
blanco (The city is not a blank, 
RUBERT e PARCERISA, 2000) é 
a antologia que acompanha a 
cadeira de Urbanística 1. Sele-
cionados fragmentos de textos 
clássicos sobre Urbanismo: 
autores como Rykwert, Morris, 
Frampton, Buchanan, Mum-
ford, Venturi e Scott Brown 
ou Collin Rowe começam a 
ser familiares para os alunos 
iniciantes nesta matéria.

3 Uma série de lições teóricas 
explica Barcelona através de 
episódios urbanos que a cons-
truíram ao longo dos anos. Em 
Diez Lecciones sobre Barcelona 
(DE SOLÀ-MORALES, 2008), 
o foco não incide no facto 
histórico mas na importância 
que esses episódios têm na 
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Two courses of 
Introduction to Urbanism 
at the Barcelona School 
of Architecture 1

Eulàlia Gómez Escoda

Students at ETSAB face Urbanism for their first time 

in their second year of studies of Architecture. The 

academic year is divided into two semester courses that 

are therefore instrumental, in which these 19/20-year-

olds are intended to absorb a language and a scale totally 

new for them. During the year they will learn that some-

thing as everyday for them as a city is not a blank page,2 

that it is made up of elements (saying to start that it is 

mainly composed by streets, squares and blocks) and 

that, moreover, it is made up of coherent urban frag-

ments that are different from each other.

First semester: Streets, squares and blocks

Urbanística 1 has Barcelona as an urban laboratory.3 In 

the first day of the course, students and teachers walk 

together through the old town in a visit meant to get 

in touch with the streets and squares that will become 

the material with which students will learn how to look 

at the city and how to draw it.

During the first weeks of the semester they learn 

that the “urban matter” is measured simultaneously in 

centimeters, meters and kilometers, and that everything 

they see when walking or anything they discover on 

Department of Urban Design and 

Urban Planning (DUOT), School  

of Architecture of Barcelona 

ETSAB-UPC

1 Elena Albareda, Laia Alemany, 
Marta Bayona, Marina Cervera, 
Alex Giménez, Anna Majoral, 
Antonio Moro, Dani Navas, 
and Quim Rosell have been 
part of the teaching team of 
Urbanística 1 and 2 in the 
last 4 academic years. Maria 
Rubert has been leading and 
coordinating these courses 
for the last two decades and 
Eulàlia Gómez has shared this 
task with her since 2014.

2 La ciudad no es una hoja en 
blanco (The city is not a blank, 
Rubert and Parcerisa, 2000) 
is the reader accompanying 
Urbanística 1. It compiles 
selected short fragments of clas-
sic texts on Urbanism: authors 
like Rykwert, Morris, Frampton, 
Buchanan, Mumford, Venturi 
and Scott Brown or Collin Rowe 
start being familiar for the 
novice students.

3 A series of theory lessons 
explain Barcelona through 
urban episodes that have built 
it over time. In 10 Lessons on 
Barcelona (De Solà-Morales, 
2008) the attention is not put 
on the historical fact but on 
the importance that these 
episodes have in the current 
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Emplaçament 1/3000 Carrers:  Ferran - Jaume I - Princesa i Lledó + secció longitudinal
Urbanisme I

Pau Gelpí i Toni Huguet

Calçada de llambornis de pedra [2] Vorera de lloses de pedra
[3]

Unió entre lloses de pedra
rentada i llambordins en 
diagonal [4]

Panot barceloní, vorera de 
granit, calçada d’asfalt [9]

Embornal pedra original [5] Embornal actual [7]Vorera lloses de pedra
calçada d’asfalt [6] 

Mescla de paviments: lloses
de granit i pedra amb panot
[8] 

Vorera, rigola i llambordins petris [1]
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Embornal pedra original [5] Embornal actual [7]Vorera lloses de pedra
calçada d’asfalt [6] 
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Textures i materialitat:  Ferran - Jaume I - Princesa – Lledó 
Urbanisme I

Pau Gelpí i Toni Huguet

Fig. 1, pp. 56–57.  Uma rua:  

Carrer Ferran, de Toni Huguet 

e Pau Gelpí. Urbanística 1, 2018

tudo o que veem quando caminham, ou qualquer coisa que 
descubram no mapa, pode ser medido, desenhado e anali-
sado porque faz parte da cidade. Como primeiro exercício, 
cada aluno desenhará duas ruas de Ciutat Vella, obser-
vando as características que melhor definem o espaço, 
tais como materiais e texturas, as luzes e sombras proje-
tadas no chão e nas fachadas, a forma e os textos dos 
letreiros,4 as cores ou texturas de edifícios e pavimentos.

atual compreensão da cidade. 
Através dessas lições, os alunos 
aprendem paulatinamente que 
são os fragmentos que formam 
a totalidade urbana.
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the map can be measured, drawn and analyzed because 

it is part of the city. Each student will draw as a first 

exercise two streets in Ciutat Vella looking at the char-

acteristics that they think best define the space, such 

as materials and textures, the lights and shadows that 

are projected on the ground and on the facades, the 

shape and texts of the signs,4 the colors or textures of 

buildings and pavements. 

The second exercise consists of analyzing and 

drawing a square. Some of the students will stay in 

the old town, others will study “modern” squares, some 

of those built in the 1980’s in neighborhoods that were 

then peripheral and that, with the same qualities of 

spaces and materials as the most central squares of the 

city, were one of the main urban elements defining 

what would be called the “Barcelona model.” If in the 

streets the question was about centimeters and meters, 

with the comparison of a square in the old city and a 

square in the new city students will see different city 

scales, different demands, different ways of adapting 

to uses and time. They will learn that, in the same 

way that there are straight streets and curved streets,5 

one can also find regular squares and urban voids of 

stranger shapes. In short, that there are pieces of city 

drawn and projected and others that are the result of 

the use and passage of citizens. They will learn how 

the shadows on the space qualify and distinguish a 

homogeneous surface; they will see that under the 

Fig. 1, pp. 56–57. A street: Carrer 

Ferran, by Toni Huguet and Pau 

Gelpí. Urbanística 1, 2018

understanding of the city. 
Through these lessons, stu-
dents learn little by little that 
it is the fragments that make 
the urban totality.

4 Texts that only refer to the use 
of spaces, to the apparent life 
of the city, and which require 
a decoding or an immediate 
decryption that depends on 
personal experience, and 
which is therefore a more or 
less long process according to 
each individual. In the words 
by Pierre Sansot (1973), “The 
city is full of posters, signs, 
and we read, without truce, 
’delicatessen, drugstore, real 
estate agency [...]‘, we read the 
restaurant menus and the rate 
of consumption, we read that 
it is a lawn to respect, we read 
the forbidden senses (since 
road signs from a closed code, 
simple and exemplary, pro-
liferate in cities). So, a wall, a 
simple wall, gray and cracked, 
moves us because it restores 
a little friable matter in this 
world of writing. Or those old 
posters, glued one over the 
other, turned yellowed paper, 
beaten [...], which, for once, 
do not invite me seriously to 
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O segundo exercício consiste em analisar e dese-
nhar uma praça. Alguns dos estudantes permanecerão 
na zona antiga da cidade, enquanto outros estudarão 
praças «modernas», algumas delas construídas na década 
de 1980 em bairros que nessa época eram periféricos e 
que — apresentando as mesmas qualidades de espaços e 
materiais que as praças mais centrais da cidade — eram um 
dos principais elementos urbanos que definiam aquilo que 
viria a ser chamado o «modelo de Barcelona». Se nas ruas 
se tratava de uma questão de centímetros e metros, já no 
processo de comparação de uma praça na zona antiga da 
cidade com uma praça na zona nova da cidade os alunos 
irão observar diferentes escalas citadinas, diferentes 
exigências, diferentes formas de se adaptar a usos e 
tempos. Irão aprender que, da mesma forma que há ruas 
retilíneas e ruas curvas,5 também é possível encontrar 
praças regulares e vazios urbanos de formas estranhas. 
Em suma, alguns pedaços de uma cidade são desenhados e 
projetados e outros são o resultado do uso e da passagem 
dos cidadãos. Os alunos irão aprender como as sombras 
no espaço qualificam e distinguem uma superfície homo-
génea, observarão que, sob o visível, existe uma espes-
sura oculta na parte subterrânea; compreenderão que o 
mesmo espaço é ocupado de diversas maneiras durante 
eventos diferentes como festivais, feiras ou concentra-
ções, e entenderão como, a partir dessa ocupação, surgem 
elementos «leves»,6 que também fazem parte da praça e 
que, por conseguinte, também devem ser compreendidos 
e representados.

Depois de entenderem estes espaços «vazios» de ruas 
e praças, os alunos começarão a trabalhar no músculo 
da cidade, no que foi construído, comparando diferentes 
quarteirões (no âmbito do Ensanche em Barcelona ou 
como fizemos neste último semestre, entre um dos quar-
teirões de Barcelona e um dos quarteirões nas cidades que 
Cerdà estudou na sua Teoria da Construção das Cidades). 
Irão aprender assim que o Urbanismo também estuda 
alinhamentos ou parâmetros como ocupação, coeficiente 
de ocupação do solo ou densidades de pessoas que vivem 
e trabalham na cidade. Para concluírem este exercício, 

Fig. 2. Uma praça: Plaça del Rei, 

de Pau Gelpí. Urbanística 1, 2018

4 Textos que se referem apenas ao 
uso de espaços, à vida aparente 
da cidade, e que requerem 
uma descodificação ou uma 
decifração imediata que depende 
da experiência pessoal, e que se 
configura, portanto, como um 
processo mais ou menos longo 
de acordo com cada indivíduo. 
Nas palavras de SANSOT, Pierre 
(1973), «A cidade está cheia de 
cartazes, letreiros, e lemos, sem 
qualquer trégua, “loja gourmet, 
drogaria, agência imobiliária” [...] 
lemos os menus de restau-
rantes e as taxas de consumo, 
lemos que é um relvado que 
deve ser respeitado, lemos os 
sentidos proibidos (já que nas 
cidades proliferam placas de 
sinalização rodoviária derivadas 
de um código fechado, simples 
e exemplar). Assim, uma parede, 
uma simples parede, cinzenta 
e rachada, comove-nos porque 
restitui um pouco de matéria 
friável nesse mundo de escrita. 
Ou aqueles velhos cartazes, cola-
dos uns sobre os outros, ficaram 
amarelados, desgastados pelos 
elementos atmosféricos [...] que, 
desta vez, já não me convidam 
de forma chamativa a ir a uma 
festa que ocorreu há vinte e três 
anos.»

5 Entre a segunda metade do 
século XIX e o primeiro terço do 
século XX, os escritos relativos à 
teoria do urbanismo discutiram 
a questão de se construir uma 
cidade com ruas retas ou com 
ruas curvas. Cada um dos 
caminhos escolhidos definiu 
um resultado: o primeiro deu 
origem à cidade racional, feita 
de ideias; o segundo, à cidade 
para usufruto, à cidade sem 
modelo, à cidade preocupada 
com as formas. Cerdà (1859), 
Sitte (1889), Unwin (1909) e 
Poëte (1929) foram alguns dos 
teóricos que tentaram encontrar 
o equilíbrio entre a beleza 



Fig. 2. A square: Plaça del Rei, 

by Pau Gelpí. Urbanística 1, 2018
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deverão propor um pequeno projeto para melhorar o 
quarteirão que estudaram. Assim, o semestre termina 
com uma ação de projeto que coloca os alunos em alerta 
em relação ao facto de o Urbanismo não ser apenas uma 
análise mas que o desenho de análise é a ferramenta 
apropriada para compreender melhor um lugar e depois 
intervir nele.

Segundo semestre: A cidade peça por peça 

O segundo semestre, na primavera, dá início a Urbanística 
2, um curso básico que tem como subtítulo «A cidade peça 

Fig. 4. Tunis 1:10.000, de Patricia 

de Olaortúa. Urbanística 2, 2018

formal ou informal de ambos os 
caminhos, cada um com uma 
origem morfológica específica, 
cada um originando um tipo 
diferente de cidade. No seu 
artigo intitulado «¿Calles rectas, 
calles curvas?» (Ruas retas, ruas 
curvas?), DE SOLÀ-MORALES rei-
terou a argumentação que havia 
exposto no prólogo de La prác-
tica del urbanismo (1984), onde 
contextualizou as preocupações 
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visible there is a thickness hidden in the underground; 

they will understand that the same space is occupied 

in different ways during festivals, fairs or concentra-

tions; and they will understand how from that occu-

pation arise “light” elements,6 which are also part of 

the square and therefore have also to be understood 

and represented.

After understanding these “empty” spaces of streets 

and squares, they will start working on the muscle of the 

city, in the built, as I said, comparing different blocks 

(within the Ensanche in Barcelona, or as we did this 

last semester, between one of the blocks in Barcelona 

with one of the blocks in the cities that Cerdà studied 

in his Theory of the Construction of the Cities). They will 

thus learn that Urbanism is also about alignments, or 

parameters such as the occupation, floor area ratio or 

densities of people who live and work in the city. To 

end this exercise, they will propose a small project to 

improve the block they have studied. The semester ends, 

therefore, with a design action that puts students on 

alert that Urbanism is not only analysis, but the analysis 

drawing is the tool to better understand a place and 

then intervene in it.

Second semester: The city piece by piece

The spring semester continues with Urbanística 2, a core 

course that has as a subtitle “The city piece by piece.” 

In the first part of the semester the work is focused on 

drawing the figure of the city at two different scales, 

1:25.000 and 1:10.000, putting special attention to the 

geography and the different parts the city is made by, 

in an evolution of the structuralist way of analyzing the 

city announced by Manuel de Solà-Morales in Las formas 

de crecimiento urbano (The Forms of Urban Growth, 1993). 

Students have to build their own base cartogra-

phies from the open data they find in the internet and 

from them develop a personal interpretation of that 

“unknown” city that they have to x-ray in order to make 

a new map revealing its topography and water courses, 

Fig. 4. Tunis 1:10.000, by Patricia 

de Olaortúa. Urbanística 2, 2018

go to a party that took place 
twenty-three years ago.”

5 Between the second half of 
the 19th century and the first 
third of the 20th century, the 
writings concerning the theory 
of urbanism discussed about 
making a city with straight 
streets or doing it with curved 
streets. Each one of the paths 
chosen defined a result: the first 
ones gave rise to the rational 
city, made of ideas; the second 
ones, to the city for enjoyment, 
the city without a model, the 
one worried about the forms. 
Cerdà (1859), Sitte (1889), Unwin 
(1909), Poëte (1929) were among 
the theorists who tried to find 
the balance between the formal 
or informal beauty of one or 
other, each one with a specific 
morphological origin, each one 
giving rise to a different type of 
city. De Solà-Morales returned, 
in the article “¿Calles rectas, 
calles curvas?” (Straight streets, 
curved streets?), to his previous 
argument set out in the pro-
logue of La práctica del urbanismo 
(1984) where he contextualized 
the urban design concerns in 
the early twentieth century: 

“At the end of the 19th century, 
a wild debate shook the minds 
and the boards of the Central 
European urban planners. 
Straight streets or curved 
streets? This was the dilemma, 
both aesthetic and ideological, 
that centered two alternative 
visions on the construction 
of cities. The technocratic 
progressives and the nostalgic 
humanists, all them romantic. 
It was not just a capricious 
confrontation between tastes 
or styles. But also. In the 
background it was discussed 
whether the object of urbanism 
was a matter of rationality or 
enjoyment: if the design of cit-
ies was to save public resources, 
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por peça». Na primeira parte do semestre, o trabalho 
consiste principalmente em desenhar a figura da cidade 
em duas escalas diferentes, 1:25.000 e 1:10.000, dando 
especial atenção à geografia e às diferentes partes que 
compõem a cidade, numa evolução do modo estrutura-
lista de analisar a cidade anunciada por Manuel de Solà-

-Morales em Las formas de crecimiento urbano (1993).
Os alunos devem construir as suas próprias cartogra-

fias base a partir dos dados abertos que encontram na 
Internet e, a partir deles, desenvolverem uma interpre-
tação pessoal dessa cidade «desconhecida» que têm de 
radiografar para elaborar um novo mapa que revele a sua 
topografia e cursos de água, as suas principais infraestru-
turas, os seus nodos e centralidades, os seus diferentes 
e coerentes fragmentos urbanos.

A segunda parte do semestre concentra-se numa 
área de Barcelona que, na sua generalidade, tem sido 
uma preocupação corrente na cidade. A metodologia é 
a mesma: um primeiro exercício de análise para detetar 
fragmentos urbanos coerentes serve de ferramenta 
para conhecer o local. Neste caso, a proximidade do 
sítio também permite uma abordagem física e os alunos 
devem fotografá-lo (devem tirar cinco fotografias de 
coisas que apreciam nesse local e outras cinco de coisas 
que acham que não funcionam, justificando as suas 

do projeto urbano no início do 
século XX: «No final do século 
XIX, um agreste debate abalou 
as mentes e os conselhos de 
administração dos urbanistas da 
Europa Central. Ruas retas ou 
ruas curvas? Era esse o dilema, 
simultaneamente estético e 
ideológico, que centrava duas 
visões alternativas sobre a 
construção das cidades: os 
progressistas tecnocráticos e os 
humanistas nostálgicos, ambos 
românticos. Não foi apenas um 
confronto caprichoso entre 
gostos ou estilos, mas também 
o foi. No fundo, discutia-se se o 
objetivo do urbanismo era uma 
questão de racionalidade ou de 
desfrute: se o desenho das cida-
des se destinava a economizar 
recursos públicos ou a aumentar 
as satisfações coletivas. Em ter-
mos pós-marxistas, a dicotomia 

Fig. 5. Collective model of Pere 

IV street, exhibited at MUHBA, 

Museum of History of the city. 

Urbanística 2, 2016

Fig. 6. L’Hospitalet de Llobregat 

1:10.000, de Emma O’Connell. 

Urbanística 2, 2018



| 
 6

3
Eu

là
lia

 G
óm

ez
 E

sc
od

a 

its main infrastructures, its nodes and centralities, its 

different and coherent urban fragments.

The second part of the semester focuses on an area 

in Barcelona that is usually a current concern in the city. 

The methodology is the same: a first analysis exercise 

to detect coherent urban fragments serves as a tool to 

know the place. In this case, the proximity with the site 

also allows a physical approach by photographing it 

(the students must take five photographs of things they 

Fig. 5. Collective model of Pere 

IV street, exhibited at MUHBA, 

Museum of History of the city. 

Urbanística 2, 2016

Fig. 6. L’Hospitalet de Llobregat 

1:10.000, by Emma O’Connell. 

Urbanística 2, 2018
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escolhas) e ouvi-lo (entrevistando os moradores e os 
trabalhadores, perguntando-lhes como se deslocam para 
outros bairros, onde fazem as suas compras, o que acham 
que falta no sítio).

O semestre (e o ano letivo) termina com uma inter-
venção na área estudada, geralmente exibida num 
local exterior à Escola. Assim, quando o seu trabalho é 
tornado público, os alunos não só se certificam de que 
estão perante uma disciplina académica, Urbanismo, 
na qual propor e intervir é fundamental, mas também 
aprendem que aquilo que dizem e decidem sobre a cidade 
diz respeito aos cidadãos.7
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seria enunciada entre ver a 
cidade como parte do sistema 
produtivo ou vê-la como um 
lugar de consumo social.»

6 Em «Fix: permanence and 
transience», Alison e Peter 
Smithson (1960) defenderam a 
necessidade de um controlo ou 
regulamentação rigorosa dos 
elementos que constituem o 
horizonte urbano e que são tran-
sitórios: os transientes, como 
lhes chamam, são as pequenas 
coisas que se sobrepõem aos 
edifícios e esculpem a cidade de 
pedra, são oscilações de luz que 
distorcem a curvatura do plano 
da fachada. Estes elementos não 
ameaçam o sentido da estrutura 
urbana, mas expressam e trans-
mitem necessidades; surgem 
e desaparecem, têm um ciclo 
de vida curto. Por essa razão, 
afirmavam os Smithsons, o 
esforço de regulamentação não 
deveria concentrar-se nesses 
transientes mas nas estruturas 
fixas que os sustentam. Os dois 
autores estabeleceram duas sub-
categorias para estes elementos 
temporários: a categoria dos 
transientes arquitetónicos, os 
pequenos edifícios — lojas, como 
eles frisaram — por oposição aos 
edifícios intocáveis da cidade; e 
a categoria dos transientes não 
arquitetónicos, os «cartazes que 
são substituídos a cada mês, os 
sinais luminosos que mudam a 
cada seis meses, e os exposito-
res e as vitrinas e lojas de roupas 
que surgem mas desaparecem 
muito rapidamente.»

7 Deve-se enfatizar o trabalho de 
divulgação dos exercícios dos 
alunos que temos realizado nos 
últimos anos: o blogue urbzine.
wordpress.com publica, em 
curtos capítulos temáticos, os 
seus melhores desenhos ou 
propostas. Com a ajuda de dois 
assistentes de investigação, os 
tópicos trabalhados durante o 
curso continuam a ser desenvol-
vidos posteriormente pelo grupo 
de professores, originando assim 
a coleção de livros Urbzine, cuja 
primeira edição surgiu em 2016.
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like about the place and five other of things that they 

think do not work, and explain why) and listening to it 

(interviewing the residents and workers, asking them 

how they move to other neighborhoods, where do they 

buy, what do they miss in the site).

The semester (and the academic year) ends with 

an intervention on the studied area, usually exhib-

ited somewhere outside the School. In this way, when 

they see their work made public, they not only make 

sure that they are facing a subject, Urbanism, where 

proposing and intervening is fundamental, but they 

also learn that what they say and decide about the city 

concerns the citizens.7
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or to increase collective 
satisfactions. In post-Marxist 
terms, the dichotomy would 
be between seeing the city as 
part of the productive system 
or seeing it as a place of social 
consumption.”

6 Alison and Peter Smithson 
(1960) in “Fix: permanence and 
transience” made a defense of 
the need for strict control or 
regulation of the elements that 
constitute the urban horizon 
and which are transitory: 
transients, such as they called 
them, are the small things 
that overlap the buildings and 
sculpt the stone city, they are 
light oscillations that distort the 
curvature of the facade plane. 
They do not threaten the sense 
of urban structure, but express 
and transmit needs; they go 
and come, they are short-cycled. 
For this reason, maintained the 
Smithsons, the regulation effort 
would not have to concentrate 
on them but on the fixed struc-
tures that support them. They 
established two subcategories 
for these temporary elements: 
the one of the architectural 
transients, small buildings (shops, 
they pointed out) as opposed 
to the untouchable buildings 
of the city; and the one of the 
non-architectural transients, the 

“posters that are modified every 
month, the luminous signs that 
change every six months, and 
the showcases and clothing 
stores that arrive but disappear 
very quickly.”

7 It has to be highlighted the 
work of dissemination of the 
students’ exercises that we 
have been doing in recent years: 
the blog Urbzine (www.urbzine.
wordpress.com) publishes, in 
short thematic chapters, their 
best drawings or proposals. 
With the help of two research 
assistants, the topics worked on 
during the course continue to 
be developed later by the group 
of teachers, giving rise to the 
Urbzine book collection, whose 
first issue appeared in 2016.
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Métodos Pedagógicos 
para Planeamento Urbano 
na Universidade de Obafemi 
Awolowo (UOA), Ile-Ife: 
Da Teoria à Prática

Gbemiga Bolade Faniran

Introdução

No mundo inteiro, as cidades estão a tornar-se rapida-
mente contemporâneas, passando da modernidade para 
a pós-modernidade. Com efeito, tanto nas nações desen-
volvidas como nos países em desenvolvimento, a taxa de 
crescimento citadino exi ge que se encontre maneiras 
mais eficazes de conceber as novas cidades, bem como 
sustentar e revitalizar as antigas. As cidades são a força 
motriz de muitas economias. São um conceito abstrato, 
um produto material, espacial e cultural resultante do 
trabalho e da imaginação do ser humano (Lawrence & 
Low, 1990; Muller, 2011). Segundo o programa Habitat da 
ONU (2003), mais da metade da população mundial vive 
nas cidades. No documento dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) (Osborn et al., 2015; Nações 
Unidas, 2016) abundam as provas de que, tanto nos países 
desenvolvidos como nas nações em desenvolvimento, 
o progresso do desenvolvimento será feito e avaliado 
através de ações empreendidas nas cidades. Conceber 
cidades como proposto por Lukovich (2017) é conceber 
cultura. Por conseguinte, a tarefa do planeamento urbano 
é enorme. No entanto, tornar-se urbanista de uma cidade 
contemporânea é uma tarefa ainda mais colossal.

Departamento de Planeamento 

Urbano e Regional, Universidade 

de Obafemi Awolowo, Ile-Ife, 

Nigéria
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Pedagogical Methods 
for City Planning Design 
in Obafemi Awolowo 
University (OAU), Ile-Ife: 
From Theory to Practice 

Gbemiga Bolade Faniran

Introduction

Cities all over the world are fast becoming contempo-

rary; moving away from modernity to post-modernity. 

Indeed, the rate of city growth in both the developed 

and developing nations calls for finding better ways of 

designing new ones, as well as sustaining and revital-

ising the old. Cities are the engine room of many econ-

omies. They are an abstract concept; a material, spatial 

and cultural product of human labour and imagination 

(Lawrence & Low, 1990; Muller, 2011). According to UN 

Habitat (2003), more than half of the world’s popula-

tion lives in cities. Evidences abound in the Sustain-

able Development Goals (SDGs) document (Osborn et al., 

2015; United Nations, 2016) that, in both the developed 

and developing nations of the world, developmental 

progress will be made and measured via actions taken 

in cities. Designing cities as posited by Lukovich (2017) 

is designing culture. Hence, the work of city planning 

is enormous. Becoming the planner of a contemporary 

city is, however, more enormous.

In Nigeria, the training and education of city plan-

ners, or as variedly used, town/urban planners, are 

partly regulated by the National University Commission. 

Department of Urban and 

Regional Planning, Obafemi 

Awolowo University, Ile-Ife, 

Nigeria
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Na Nigéria, a formação e educação dos planeadores 
urbanos, ou urbanistas, como são também chamados, 
são em parte regulamentadas pela Comissão Nacional 
de Universidades. O Conselho de Registo de Urbanistas 
da Nigéria (TOPREC) também desempenha determinados 
papéis na regulamentação da formação e educação dos 
urbanistas no país. O TOPREC foi estabelecido pelo 
Decreto N.º 3 de 1988 (atual CAP T7 Leis da República 
Federal da Nigéria 2014) (Governo Federal da Nigéria, 
1999). Entre outras responsabilidades, cabe ao TOPREC 
certificar pessoas qualificadas para exercerem a profissão 
de urbanista tanto no setor privado como no público; 
conduzir pesquisas, educar o Estado e os cidadãos sobre 
a necessidade de melhores práticas na administração 
do solo e no planeamento e desenvolvimento geral da 
cidade. O TOPREC superentende o progresso de ques-
tões contemporâneas como matérias de lecionação em 
escolas de planeamento urbano sob a sua supervisão. 
Atualmente, 8 institutos politécnicos e 26 universi-
dades aceitam anualmente candidaturas de indivíduos 
que desejam estudar Planeamento Urbano e Regional 
no ensino superior no país. Concluída a licenciatura, 
os graduados recebem o Diploma Nacional / Diploma 
Nacional Superior ou o Diploma de Bacharel em Ciências / 
Bacharel em Tecnologia, respetivamente. A Universidade 
de Obafemi Awolowo (UOA), Ile-Ife, é uma das poucas 
universidades nigerianas que concede o Diploma de 
Bacharel em Ciências em Planeamento Urbano e Regional 
(PUR). É a primeira universidade do país a oferecer o PUR 
ao nível de licenciatura.

Na UOA, Ile-Ife, é concedido o Diploma de Bacharel 
em Ciências após a conclusão de um programa de cinco 
anos de estudos. De igual modo, os candidatos detentores 
de um Certificado de Diploma Nacional beneficiam de 
Admissão Direta e devem concluir um programa de quatro 
anos de estudos para obterem o diploma. O conteúdo 
do programa do Bacharelato em Ciências proporciona 
aos alunos uma sólida formação académica e profis-
sional que os qualifica para o registo como membros do 
Instituto Nigeriano de Urbanistas (NITP) e os prepara 
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The  Town Planners Registration Council of Nigeria 

(TOPREC) also acts certain roles in regulating the 

training and education of town planners in the country. 

TOPREC was established by Decree No. 3 of 1988 (now 

CAP T7 Laws of the Federal Republic of Nigeria 2014) 

(Federal Government of Nigeria, 1999). Among other 

responsibilities, it is the duty of TOPREC to certify indi-

viduals who are qualified to practice the profession of 

city planning either in the private or public sector; to 

conduct research, educate the state and citizens on the 

need for best practices in land administration and the 

general city planning and development. TOPREC also 

sees to the advancement of contemporary issues as 

taught subjects in planning schools under her super-

vision. Currently, 8 polytechnics and 26 universities 

offer admissions annually to individuals who wish 

to study Urban and Regional Planning at the tertiary 

education level in the country. At the completion of the 

programme, graduates are awarded National Diploma / 

Higher National Diploma or Bachelor of Science (B.Sc.) 

/ Bachelor of Technology (B.Tech) Degree, respectively. 

Obafemi Awolowo University (OAU), Ile-Ife is one of the 

few universities in Nigeria that awards B.Sc. Degree in 

Urban and Regional Planning (URP). It is the first in the 

country to offer URP at the undergraduate level. 

At OAU, Ile-Ife, the B.Sc. (URP) Degree is awarded after 

completing a five-year programme of studies. Similarly, 

candidates with National Diploma Certificate are offered 

Direct Entry admissions, and are expected to complete 

a four-year programme of studies for the award of the 

Degree. The content of the B.Sc. programme provides 

students with both sound academic and professional 

training, which qualifies them for registration as 

members of the Nigerian Institute of Town Planners 

(NITP), and adequately prepare them for the professional 

examination conducted by the Town Planners Registra-

tion Council of Nigeria (TOPREC). The objectives of the 

B.Sc. (URP) programme are:
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adequadamente para o exame profissional conduzido pelo 
Conselho de Registo de Urbanistas da Nigéria (TOPREC). 
Os objetivos do Bacharelato em Ciências (PUR) são:

i. formar os alunos para compreenderem o Pla-
neamento Urbano e Regional através do estudo 
de teorias e métodos de planeamento, projeto e 
gestão das atividades de uso do solo e do meio 
ambiente;

ii. promover nos alunos a compreensão do desenvol-
vimento do enquadramento social, económico tec-
nológico e legislativo da sociedade no âmbito dos 
processos existentes de planeamento físico, social 
e económico, e das potenciais capacidades desse 
enquadramento para a formulação e implemen-
tação de políticas colaborativas mais coerentes 
e relevantes;

iii. proporcionar aos alunos uma variada experiência 
prática de problemas de planeamento realistas; e

iv. incentivar os alunos a desenvolverem interesse 
pela aquisição de competências de planeamento 
e métodos de investigação específicos.

A partir do exposto atrás, pode deduzir-se que o Planea-
mento Urbano e Regional é uma disciplina profissional. 
É de base ampla e requer uma abordagem e um conheci-
mento multidisciplinares. É largamente reconhecido que a 
pedagogia de uma disciplina exerce uma influência deter-
minante sobre o conhecimento e as competências dos 
alunos, de maneira que também é importante afirmar que 
tornar-se um urbanista profissional requer uma educação 
e uma formação abrangentes, tanto numa perspetiva 
teórica como prática. Tendo em conta a variedade dos 
conteúdos dos cursos realizados pelos alunos, é mais 
do que provável que os métodos pedagógicos também 
variem. Por conseguinte, este ensaio é uma tentativa de 
documentar os métodos de ensino adotados em alguns 
cursos de planeamento (ateliers) oferecidos pelo Depar-
tamento de PUR na UOA, Ile-Ife, na Nigéria, a alunos a 
partir de experiências pessoais. Trata-se mesmo de um 
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i. developing students to understand Urban and 

Regional Planning through the study of theories 

and methods for planning, designing and manag-

ing land-use activities and the environment;

ii. assisting students to acquire an understanding 

of the development of social, economic, tech-

nological and legislative framework of society 

within the existing physical, social and economic 

planning processes, and the potential capaci-

ties of that framework for more coherent and 

relevant collaborative policy formulation and 

implementation; 

iii. providing students with varied practical experi-

ence of realistic planning problems; and 

iv. encouraging students to develop interest in par-

ticular planning skills and research methods.

It can be deduced from the foregoing that Urban and 

Regional Planning is a professional discipline. It is broad-

based and requires a multi-disciplinary approach and 

knowledge. It is well understood that the pedagogy of 

a subject has an overbearing influence on the knowl-

edge and competences of the students, so is it also 

important to state that becoming a professional town 

planner requires comprehensive education and training 

from both the theoretical and practical perspectives. As 

contents of courses taken by students vary, there is the 

likelihood that the pedagogical methods also vary. This 

essay is therefore an attempt to document the teaching 

methods adopted in some planning (studio) courses 

offered by the Department of URP, OAU Ile-Ife, Nigeria, 

to students based on personal experiences. This is imper-

ative now as adequate attention has not been made in 

literature to discuss the pedagogy of city planning in 

Nigeria. Whereas there abound in the literature works 

on the pedagogy of city planning from the Global West. 

It is therefore important to situate the Nigeria example 

in the global context. This essay is divided into three 

parts: the introduction, the pedagogy of city planning 

based on personal experience and the conclusion.   
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imperativo, uma vez que a literatura específica ainda não 
se dedicou devidamente à discussão da pedagogia do 
planeamento urbano na Nigéria. Por seu lado, no mundo 
ocidental, na literatura específica existem obras abun-
dantes sobre a pedagogia do planeamento urbano. Assim, 
é importante situar o exemplo da Nigéria no contexto 
global. Este ensaio está dividido em três partes: a intro-
dução, a pedagogia do planeamento urbano baseada na 
experiência pessoal e a conclusão.

A Pedagogia do Planeamento Urbano 
na UOA, Nigéria: Um Relato Pessoal

A natureza das cidades no mundo inteiro e as peculia-
ridades das nações em desenvolvimento sugerem que 
os métodos usados no ensino de planeamento urbano 
devem procurar, entre outros objetivos, ajudar os alunos 
a compreender os desafios e as oportunidades das cidades 
e a identificar a melhor maneira de enfrentar esses desa-
fios e otimizar essas oportunidades. A minha experiência 
de ensino foi-se edificando com base nessa filosofia ao 
longo dos anos. Por conseguinte, reconheço devidamente 
a importância de uma sólida compreensão teórica e de um 
robusto conhecimento empírico no âmbito do ensino de 
planeamento urbano. Por outras palavras, a minha prática 
pedagógica baseia-se no estabelecimento de um elo entre 
teoria e práticas. Este elo é estabelecido a partir de um 
misto de períodos de aulas, trabalhos de campo e viagens; 
estudos de caso, trabalhos de atelier (grupo), seminários 
e apresentações, bem como a colocação de alunos em 
estágios profissionais. Ao aliar a teoria à prática, a minha 
experiência pedagógica em organizar ateliers de planea-
mento proporcionou resultados sem precedentes no que 
respeita ao desempenho dos alunos. Estudos anteriores 
estabeleceram a importância dos ateliers de planeamento 
/ projeto no enriquecimento dos conhecimentos e compe-
tências dos alunos (Kováč e Vitková, 2015; Dennemark et 
al. 2017; Lukovich, 2017; Macedo, 2017). Como dizê-lo de 
outro modo: no âmbito do planeamento urbano, não existe 
nenhum substituto para a solução de problemas a não 



| 
 7

3
Fr

an
ce

sc
o 

Ca
re

ri,
 M

ar
ia

 R
oc

co
 

The Pedagogy of City Planning in OAU, 
Nigeria: A Personal Account

The nature of cities worldwide and the peculiarities of 

those in the developing nations suggest that methods 

used in teaching city planning should seek to, among 

others, assist graduates to understand cities’ challenges 

and opportunities and enable them to identify the best 

way of addressing the challenges and enhancing the 

opportunities. My teaching experience has been built 

on this philosophy over the years. Thus, I recognise 

the importance of sound theoretical understanding 

and empirical knowledge for teaching in city plan-

ning design. In other words, my teaching is based 

on establishing a link between theory and practices. 

This link is established from combination of lecture 

periods, field works and trips (travel); case studies, 

studio (group) works, seminars and presentations, as 

well as students’ placement for professional internship. 

In linking theory with practice, my teaching experience 

in planning studios provided unprecedented outcomes 

on students’ performance. Previous studies have estab-

lished the importance of planning/design studios in 

enriching students’ knowledge and skills (Kováč and 

Vitková, 2015; Dennemark et al. 2017; Lukovich, 2017; 

Macedo, 2017). How else can this be said: there is no 

substitute for problem solving in city planning design 

than hands-on (learning-by-doing) in studios, based on 

in-depth theoretical considerations. 

Different teaching methods are identified in litera-

ture. These include experiential, problem-based, reflec-

tive, research-led, teacher-centred and student-centred 

(Healey, 2005; Deakin, 2006; Higgins, Aitken-Rose, & 

Dixon, 2009), among others. It is however important 

to state that the nature of the learning objective—for 

example, skill acquisition or developing understanding, 

as in the case of city planning design—determines the 

approaches and strategies for teaching. Teaching plan-

ning studios in OAU, Ile-Ife Nigeria, has emerged from 

what I call multiple forms of learning; likened to the 
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ser o trabalho prático (aprender fazendo) nos ateliers, 
baseado em considerações teóricas aprofundadas.

Na literatura são identificados diferentes métodos 
de ensino: experienciais, baseados em problemas, refle-
xivos, centrados na investigação, centrados no professor e 
centrados no aluno (Healey, 2005; Deakin, 2006; Higgins, 
Aitken-Rose, & Dixon, 2009), entre outros. No entanto, é 
importante afirmar que a natureza do objetivo da apren-
dizagem — por exemplo, a aquisição de competências 
ou o desenvolvimento de compreensão, como no caso 
do planeamento urbano — determina as abordagens e 
estratégias pedagógicas. A lecionação de ateliers de 
planeamento de ensino na OUA, Ile-Ife, na Nigéria nasceu 
daquilo a que chamo múltiplas formas de aprendizagem 
(à semelhança do que aconteceu face à diversidade dos 
métodos baseados nos problemas e na investigação). 
Neste caso, o professor solicita aos alunos que identi-
fiquem lacunas nos seus conhecimentos e encoraja-os 
a tornarem-se autores de respostas. Estes métodos 
também ajudaram os alunos a desenvolverem compe-
tências e capacidades resolução de problemas complexos. 
Este objetivo é alcançado de diversas maneiras, sendo 
uma delas a oportunidade de os alunos trabalharem 
em grupo, debaterem ideias e desenvolverem a melhor 
alternativa para resolverem os problemas identificados. 
Por exemplo, o trabalho de atelier do Segundo Ano (PUR 
202 — Atelier de Planeamento II) visa iniciar os alunos no 
projeto de um «simples» bairro. Primeiramente é-lhes 
fornecida uma compreensão teórica do conceito de bairro 
e numa fase posterior fazem uma incursão para identi-
ficar e estabelecer um contraste entre dois bairros resi-
denciais diferentes: um que tenha sido planeado e outro 
não planeado. A partir deste estádio, os alunos têm a 
oportunidade de trabalhar em grupos e são orientados 
no sentido de planearem um novo bairro residencial a 
partir dos conhecimentos teóricos que assimilaram. Um 
resultado típico deste enquadramento pedagógico é apre-
sentado na figura 1.

Num outro exemplo, em que coministrei o Atelier de 
Planeamento V (PUR 401), recorri ao método pedagógico 

Fig. 1. Modelo de bairro 

residencial preparado por 

alunos de PUR 202 
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problem-based, cum research-led methods. In this case, 

students are made to identify gaps in their knowledge and 

encouraged by the teacher to become authors of answers. 

Similarly, these methods have assisted in developing 

students’ skills and competences in addressing complex 

problems. This is achieved in several ways, one of which 

is the opportunity provided to students to work in group, 

brainstorm and develop the best alternative to addressing 

identified problem(s). For example, in the Year Two studio 

work (URP 202-Planning Studio II) attention is made to 

introduce students to the design of a “simple” neigh-

bourhood. Students are first introduced to the theoretical 

understanding of the concept of neighbourhood. They 

are later taken on a trip to identify and make a contrast 

between two different residential neighbourhoods; one 

that is planned and another that is unplanned. From this, 

students are provided with the opportunity to work in 

groups, and guided to design a new residential neighbour-

hood with the theory in mind. A typical outcome of this 

teaching arrangement is displayed in figure 1. 

Fig. 1. Model of residential 

neighbourhood prepared by 

URP202 Students
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centrado na investigação para ampliar a compreensão dos 
alunos relativamente ao conceito e preparação de um 
plano abrangente de desenvolvimento urbano. Este propó-
sito foi alcançado por via do levantamento no terreno, 
recolha e análise de dados e desenvolvimento de planos 
alternativos. O objetivo do curso era, entre outros, capa-
citar os alunos para prepararem um plano diretor ou um 
plano estrutural para o crescimento futuro de uma cidade 
de tamanho médio. Neste curso, os elementos pedagó-
gicos centrados na investigação foram enriquecidos distri-
buindo aos alunos o questionário Perfil Rápido do Setor 
Urbano para Sustentabilidade (RUSPS) desenvolvido pelo 
programa Habitat da ONU para o Programa Participa-
tivo de Beneficiação dos Bairros de Lata (PSUP). Foram 
identificadas dez áreas diferentes da cidade, referidas 
como áreas temáticas, que precisavam de ser melhoradas. 
Os diferentes grupos de alunos elaboraram o perfil da 
cidade relativo a cada um destes temas e foram capazes 
de sugerir uma solução para os diversos desafios que a 
cidade enfrenta, sempre de forma a aplicarem as compe-
tências adquiridas e as lições assimiladas. Um outro papel 
que este método pedagógico desempenha na preparação 
de urbanistas futuros e contemporâneos é o desenvolvi-
mento de capacidades de comunicação.

No final do semestre, os alunos apresentaram as suas 
conclusões e recomendações perante uma audiência cons-
tituída pelos seus colegas de curso e um painel de jurados 
(pessoal académico do departamento). Estas apresenta-
ções dos alunos tinham um limite específico de tempo e 
foi incentivado o uso de meios eletrónicos apropriados 
(como o Microsoft PowerPoint). À medida que cada grupo 
fazia a sua apresentação, os colegas dos outros grupos 
puderam avaliar, indagar e questionar. Posteriormente, 
o painel de jurados fez os seus próprios comentários e 
criticou a apresentação. Entre muitas outras finalidades, 
estas apresentações destinavam-se a encorajar os alunos 
a adquirirem as capacidades de comunicação de ouvir 
cuidadosamente e fornecer respostas bem formuladas. Foi 
também uma oportunidade para os alunos, como futuros 
urbanistas profissionais, aprenderem a arte de fazer uma 
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In another example, where I co-taught Planning 

Studio V (URP 401), research-led teaching method was 

adopted to broaden students’ understanding of the 

concept and preparation of comprehensive urban devel-

opment plan. This was achieved through field survey, 

collection and analysis of data, as well as development 

of alternative plans. The objective of the course was to, 

among others: enable students to prepare a master or 

structure plan for the future growth of a medium-sized 

city. In this course, the research-led pedagogy elements 

were enriched by introducing the students to the Rapid 

Urban Sector Profiling for Sustainability (RUSPS) ques-

tionnaire developed by the UN-Habitat for its Participa-

tory Slum Upgrading Programme (PSUP). Ten different 

areas of the city to be redeveloped were identified. 

These were referred to as thematic areas. City profiling 

was done on each of these themes, by different groups. 

Students were able to suggest solutions to the various 

challenges facing the city, in such a manner that skills 

acquired and lessons learnt were transferable. One other 

role which this teaching method plays in grooming 

future and contemporary city planners is the develop-

ment of communication skills. 

At the end of the semester, students presented their 

findings and recommendations before their classmates 

and panel of jurors within a specified period of time. The 

use of appropriate electronic media (Microsoft Power-

Point) was encouraged for the students’ presentations. 

The audience consisted of classmates and academic staff 

in the department. As each group presented, classmates 

in other groups were given the opportunity to eval-

uate, query and ask questions. Thereafter the panel of 

jurors made their own comments and critiqued the 

presentation. Among many other things, these were 

encouraged to help students learn the communica-

tion skills of careful listening and giving well-phrased 

response. It was also an opportunity for students as 

future professional city planners to learn the art of deliv-

ering a formal presentation before an audience; time 

management in delivering presentation; team work; and 
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apresentação formal perante uma audiência, de saberem, 
gerir o tempo na apresentação, de trabalharem em grupo 
e fazerem um uso adequado de recursos gráficos e visuais. 
Os alunos também aprendem a identificar projetos de 
«resultados imediatos». No entanto, uma observação em 
todos estes métodos é que, na maior parte das vezes, 
os alunos só reconhecem todos estes benefícios quando 
iniciam os seus primeiros trabalhos como urbanistas 
profissionais. Os feedbacks proporcionados por muitos 
licenciados e empregadores têm revalidado esta obser-
vação no decurso do tempo.

Conclusão

O ritmo de crescimento das cidades tanto nos países 
desenvolvidos como nas nações em desenvolvimento no 
período atual exige um processo de aprendizagem mais 
robusto que não apresente apenas o que deve ser feito 
pelos alunos, mas que os ajude a serem mais competentes 
ao nível profissional e na resolução de problemas. A neces-
sidade de se envolverem em experiências de aprendizagem 
simuladas não pode ser subestimada. O uso de plata-
formas multimédia e comunidades virtuais ajudam a clari-
ficar os conteúdos e matérias programáticas, mas ainda 
não foi adequadamente explorado nos meus métodos de 
ensino. São também uma forma de inspirar a erudição dos 
alunos e promover a qualidade do ensino. Segundo refere 
Kepczynska-Walczak (2016), é imperativo passar de um 
método de aprendizagem centrado no professor para um 
método de aprendizagem mais centrado na autoaprendi-
zagem e na aprendizagem por pares.
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the use of appropriate graphic and visual aids. Students 

are also taught on how to identify ‘‘quick-win’’ projects. 

An observation in all these methods, however, is that 

students most often do not recognise all these benefits 

until they begin their first jobs as professional planners. 

Feed-backs from many graduates and employers have 

revalidated this observation overtime.         

Conclusion

The rate at which cities grow both in the developed and 

developing nations in this contemporary time calls for 

a more robust learning process that not only presents 

what is to be done by students but also helps gradu-

ates to be more professionally competent and become 

self-seeking problem solvers. The need to engage in 

simulated learning experience cannot be underesti-

mated. The use of multimedia platforms and virtual 

communities has not been adequately explored in 

my teaching methods. Whereas it enhances subject 

matter and content to be clearer and well understood. 

It is also an avenue to inspire students’ erudition and 

promote teaching quality. As noted by Kepczynska-Wal-

czak (2016), it is imperative to move from a learning 

method that puts the teacher at the centre to a more 

peer-learning/self-learning method where the student 

is the focus.  
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Arti Civiche /  
Artes Cívicas

Francesco Careri
Maria Rocco

Arti Civiche é um curso itinerante opcional, iniciado em 
2006 no Departamento de Arquitetura da Universidade 
Roma Tre e depois experimentado em vários workshops 
internacionais em escolas de arte, arquitetura, estudos 
urbanos, paisagem, fotografia, dança e antropologia. 
O curso está aberto a um máximo de vinte alunos de todos 
os níveis de ensino, seja de licenciatura ou pós-graduação. 
Decorre no segundo semestre, durante a primavera, porque 
é inteiramente realizado a pé, através da cidade, e nunca 
no interior dos edifícios da universidade, por via de cami-
nhadas, ações performativas, instalações e momentos de 
convívio. Trata-se de uma escola peripatética, como a dos 
antigos filósofos atenienses, e propõe o ato de caminhar 
como um método de pesquisa e ação. O curso ensina os 
participantes a perderem-se de uma forma intencional, 
evocando as práticas situacionistas de dérive e psycho-
géographie; encoraja e fomenta a arte da exploração e da 
descoberta, a vivência da relação, o encontro com o Outro 
e a experiência de promover transformações materiais 
e imateriais diretamente no espaço partilhado. O obje-
tivo deste curso é a exploração e reapropriação da cidade 
através da arte, para ajudar os estudantes e os habitantes 
a desenvolverem a sua capacidade inata de transformação 

Departamento de Arquitetura, 

Universidade Roma Tre
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Arti Civiche /  
Civic Arts

Francesco Careri 

Maria Rocco

Arti Civiche is an optional itinerant class, started in 

2006 at the Department of Architecture of Roma Tre 

University and then experimented in several interna-

tional workshops in schools of art, architecture, urban 

studies, landscape, photography, dance and anthro-

pology. The class is open to a maximum of 20 students 

from the grade levels, undergraduate and postgraduate. 

It takes place in the second semester, during spring, 

because it unfolds entirely on foot, through the city 

and never inside the university buildings, by way of 

walks, performative actions, installations and convivial 

moments. It is a peripatetic school, like those of the 

ancient Athenian philosophers, and proposes walking 

as a mode of research and action. It teaches how to 

wittingly get lost, retracing the Situationist practices of 

dérive and psychogéographie, and encourages triggering the 

art of exploration and discovery, to experience the rela-

tionship and the encounter with the Other and to exper-

iment the making of material and immaterial transfor-

mations directly into the shared space. The aim of the 

class is the exploration and reappropriation of the city 

through art, to help students and inhabitants develop 

their innate capacity for creative transformation, to 

Department of Architecture, 

Roma Tre University
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criativa, recordando-lhes que possuem um corpo e desejos 
de reformular o espaço que habitam.

O curso inicia-se com uma palestra introdutória sobre a 
relação entre as artes e a cidade, entre artes e nomadismo, 
e sobre as práticas realizadas pelo coletivo Stalker em 
Roma nas últimas duas décadas. Segue-se a fase peripaté-
tica, através de extensas caminhadas realizadas ao longo 
das margens da cidade com o intuito de os participantes se 
perderem até ficarem física e academicamente desorien-
tados e estarem prontos para mudarem os seus pontos de 
vista. Desviamos o olhar do tecido urbano para os «ombros 
da cidade», ao longo de margens urbanas e fronteiras 
internas. Prosseguimos com um olhar cruzado, ao mesmo 
tempo em direção a um destino e rumo àquilo que nos 
distrai de o alcançarmos, sempre propensos ao inespe-
rado, à possibilidade de tropeçarmos e enveredarmos pelo 
caminho errado. Tentamos, literalmente, tomar a cidade 
de surpresa, de um modo brincalhão e não funcional, para 
depararmos com territórios inexplorados onde novas ques-
tões emergem. Em cada aula itinerante, percorremos cerca 
de dez quilómetros, caminhando do almoço até ao pôr 
do sol. Às vezes paramos para ler textos, para conver-
sarmos sobre os espaços onde conseguimos penetrar, 
para refletirmos sobre a cidade, as artes e a sociedade. 
Por último, é solicitado aos alunos que produzam lugares 
através de ações diretas, que transformem os espaços 
vividos em conjunção com os respetivos habitantes, que 
encontrem formas originais de descrevê-los. As ações de 
reterritorialização do conhecimento são organizadas por 
via de acampamentos, exposições, momentos de convívio 
e apresentação dos trabalhos.

A denominação «Arti Civiche» comporta um cunho 
antiquado, mas consideramo-lo muito relevante: não Artes 
Públicas, um termo convencional muito usado nos círculos 
académicos e no mercado de arte, consumido pelo embe-
lezamento trivial de espaços públicos; não Arte de Rua, 
outrora uma prática crítica e antagonista e hoje adotada 
pela política oficial para procurar um consenso através da 
pintura mural e de graffitis urbanos; não Artes Urbanas, 
um termo que indica objetos e instalações colocados numa 
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remind them that they have a body and desires to 

reshape the space they inhabit.

The class opens with an introductory lecture on 

the relationship between arts and the city, between 

arts and nomadism, and on the practices conducted 

by collective Stalker in Rome during the last twenty 

years. Then the peripatetic phase begins, through long 

walks along the margins of the city, with the intention 

of getting lost, physically and academically disoriented, 

of being ready to change points of view. We shift the 

gaze from the urban fabrics to the “shoulders of the 

city,” along urban margins and internal borders. We 

proceed in a cross-eyed way, at the same time towards 

a destination and what distracts us from it, being prone 

to the unexpected, to the possibility of stumbling and 

taking a wrong road. We try to take the city literally by 

surprise, in a playful and not functional way, to stumble 

across unexplored territories where new questions arise. 

In each lesson, we cross about ten kilometers walking 

from lunch to sunset. Sometimes we stop to read texts, 

talk about the spaces in which we have managed to 

penetrate, reflect on the city, the arts and our society. 

Finally, students are asked to produce places through 

direct actions, to transform with the inhabitants their 

living spaces, to find original ways to describe them. 

Actions of knowledge reterritorialization are organized 

through camping, exhibitions, convivial occasions, pres-

entation of the works. 

The name “Arti Civiche” has an outmoded taste but 

we consider it very relevant: not Public Arts, a main-

stream term at home in the academic circles and the 

art market, consumed by the trivial embellishment 

of public spaces; not Street Art, once a critical and 

antagonist practice, today adopted by official politics 

to seek consensus through mural painting and urban 

graffiti; not Urban Arts, a term that indicates objects 

and installations set in a material urbe made only of 

buildings, houses and streets; but Civic Arts, a more 

engaged term, which relates to civitas, the collectivity 

of citizens, involving not only the production of spaces 
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urbe material composta apenas de edifícios, casas e ruas; 
mas Artes Cívicas, um termo mais empenhado, relacionado 
com a civitas, a coletividade de cidadãos, envolvendo não 
apenas a produção de espaços, mas também de cidadania, 
um sentimento de pertença à vida urbana. «Civiche» é na 
verdade plural: a transformação da cidade não pode ser 
inteiramente delegada a urbanistas, arquitetos, adminis-
tradores e promotores imobiliários, mas deve alargar-se 
a todas as áreas de conhecimento relacionadas com a 
cidade, ou seja, deve abranger também antropólogos, 
geógrafos, sociólogos, biólogos, filósofos, poetas. O obje-
tivo consiste também em oferecer uma «educação cívica»: 
levar estudantes e cidadãos a conhecerem realidades para 
além das suas rotinas diárias; a investigarem fenómenos 
insurgentes por meio de interações com o espaço social; 
a contactarem com as diferentes culturas que habitam a 
cidade, as culturas daqueles que são excluídos em acam-
pamentos e favelas e as culturas daqueles que se isolam 
em luxuosos condomínios fechados. Nos novos enclaves 
do território suburbano, caminhar e cruzar fronteiras 
tornou-se a única maneira de traçar um elo comum aos 
fragmentos de cidades separadas onde vivemos. Perder-
-se é a ferramenta estética e científica para refazer o 
mapa em evolução das transformações atuais, um ato 
cognitivo capaz de incorporar inclusive as amnésias 
urbanas que inconscientemente removemos dos nossos 
mapas mentais porque não as reconhecemos como cidade.

Desde o seu início, o funcionamento do curso foi 
evoluindo ao longo do tempo e a área de exploração foi 
mudando em redor de Roma. Todos os anos, criámos um 
único trajeto dividido em segmentos a serem percorridos 
em cada aula semanal: o primeiro percurso emergiu simbo-
licamente da universidade rumo ao mar, até ao local onde 
Pier Paolo Pasolini foi assassinado; depois subindo o rio 
Tibre, onde encontramos os barracos dos seus novos habi-
tantes e deparamos com a grande questão do povo cigano; 
de seguida, completámos o circuito inteiro do Grande 
Raccordo Anulare (GRA, a autoestrada de utilização livre 
que circunda Roma), ao longo de um caminho aberto 
aos cidadãos do projeto PrimaveraRomana, para ver as 
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but also of citizenship, a sense of belonging to urban 

life. “Civiche” is indeed plural: the transformation of 

the city cannot be entirely delegated to urban planners, 

architects, administrators and developers, but must be 

extended to all the fields of knowledge that relate to 

the city, and thus also to anthropologists, geographers, 

sociologists, biologists, philosophers, poets. The aim is 

also to offer a “civic education”: to make students and 

citizens know realities beyond their daily routines; to 

investigate insurgent phenomena through interactions 

with the social space; to get in touch with the different 

cultures that inhabit the city, the ones of those excluded 

in camps and slums and those of the secluded in the 

rich gated communities. In the new enclaves of the 

suburban territory, walking and crossing borders have 

become the only way to trace a common thread to the 

fragments of separate cities in which we live. Getting 

lost is the aesthetic and scientific tool to retrace the 

evolving map of the current transformations, a cognitive 

act able to accommodate even those urban amnesias 

that we unknowingly remove from our mental maps 

because we do not recognize them as city.

Since the course began, its functioning developed 

over time, changing the exploration area around Rome. 

Every year we have created a single route divided in 

segments to walk in each weekly lesson: the first 

symbolically emerging from the university and going 

towards the sea, to the place where Pier Paolo Pasolini 

was killed; then going up the Tiber River, where we met 

the shacks of its new inhabitants and then we stumbled 

on the big issue of the Gypsy/Roma people; then we 

completed the entire round of the Grande Raccordo 

Anulare (GRA, the long orbital motorway that encircles 

Rome), on a path open to the citizens of the Primav-

eraRomana project, to see the transformations along 

the edges of the most important city infrastructure; 

from GRA we went out towards the Pontine plain, up 

to the volcanoes of the Castelli Romani and descended 

to the sea; from here we followed the entire coastline, 

walking along the beaches and the coastal city; then a 



| 
 8

8
Fr

an
ce

sc
o 

Ca
re

ri,
 M

ar
ia

 R
oc

co
 

transformações ao longo das margens das infraestruturas 
mais importantes da cidade; saímos do GRA em direção 
à planície de Pontine, subimos até aos vulcões do grupo 
de cidades dos Castelli Romani e descemos até ao mar; 
daqui, acompanhámos toda a linha do litoral, caminhando 
ao longo das praias e da cidade costeira; posteriormente, 
fizemos um trajeto inteiramente noturno, caminhando 
desde a meia-noite até ao amanhecer, sempre em perse-
guição da lua. Ultimamente, temos deambulado através 
dos abastados bairros da região noroeste de Roma, depois 
ao longo do campo e das montanhas do nordeste, entre 
o mar e os vulcões à procura de Eneias, entre os novos 
habitantes da Estação Ferroviária de Termini.

A exploração não tem necessariamente como intuito 
alcançar os lugares em si, mas necessita de tempo que 
possa ser desperdiçado, um tempo não funcional, um 
tempo de recreação lúdica e produtiva. Deve-se impro-
visar com um sentido apurado do ouvido, como uma 
besta extraviada que cheira vestígios, ingressando nesse 
estado de apreensão em que o medo e o perigo são os 
melhores meios de aprendizagem. Vagueamos para ver 
em primeira mão como a cidade evolui na ausência de 
planeamento, para experienciar como a nossa presença 
pode ser um des-planeamento fluidificante, inventando 
portas e caminhos onde existem apenas barreiras. Na 
maior parte dos casos, trata-se de atravessar campos, 
transpor portas, encontrar buracos em redes, seguindo 
caminhos e vestígios deixados por aqueles que vivem 
escondidos dos olhos da cidade. Nesta procissão ritual e 
iniciática, os alunos entram pela primeira vez em contacto 
com o Outro, com aquelas pessoas que vivem ao nosso 
lado e que só conhecemos através dos imaginários dos 
media e dos nossos preconceitos. Através do ato de cami-
nhar, o grupo torna-se uma espécie de tribo itinerante com 
as suas próprias regras, um corpo único e multifacetado, 
empenhado em realizar uma experiência que crie a base 
do nosso conhecimento partilhado. Um espaço unitário de 
experimentação, uma espécie de laboratório científico em 
movimento que desenvolve criativamente a sua própria 
«coerência e relevância», dois conceitos que nos ajudarão 
a avaliar os produtos do curso, os exames.
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completely nocturnal path, walking from midnight to 

dawn, chasing the moon; lately we erred through the 

rich neighborhoods of northwest Rome, then in the 

countryside and the mountains of northeast, between 

the sea and the volcanoes in search of Aeneas, among 

the new inhabitants of the Termini Station.

The exploration does not really need places to reach, 

rather time to waste, a non-functional time, playful-pro-

ductive recreation time. One must play it by ear, like a 

runaway beast that smells traces, being into that state 

of apprehension in which fear and danger are the best 

mediums to learn. We wander to see in first person how 

the city evolves in the absence of planning, to experi-

ence how our presence can be a fluidifying de-planning, 

inventing gates and paths where there are only barriers. 

For the most part it is about crossing fields, climbing 

gates, finding holes into fences, following paths and 

traces left by those who live hidden from the eyes of 

the city. In this ritual and initiatory procession, the 

students come into contact for the first time with the 

Other, with those people who live next to us and we 

only know through media imaginaries and our prej-

udices. Through walking the group becomes a sort of 

traveling tribe with its own rules, a multifaceted single 

body making an experience which creates the basis of 

our shared knowledge. A unitary space for experimen-

tation, a sort of scientific laboratory in motion, which 

creatively develops its own “coherence and relevance,” 

two concepts that will help us to judge the products of 

the class, the exams.

In its first ten years the class has learned and developed 

some rules:

• It is better not to participate for those who have 

the taboo of private property. The walk does 

not go on sidewalks or asphalt roads and for the 

most part takes place where we have no right to 

go. This sometimes creates problems for some 

students, especially the Anglo-Saxon ones: they 
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Nos seus primeiros dez anos, os participantes neste curso 
aprenderam e desenvolveram algumas regras:

• Não é aconselhada a participação daqueles que se 
regem pelo tabu da propriedade privada. A cami-
nhada não é feita em passeios ou estradas asfal-
tadas e na sua maior parte decorre em lugares 
onde não temos o direito de entrar. Isto às vezes 
cria problemas para alguns estudantes, sobretudo 
para os anglo-saxões: não querem transpor veda-
ções, à semelhança do Abel bíblico, referindo que 
nos seus países o proprietário tem o direito de 
matar aqueles que invadirem a sua propriedade, 
como Caim, que é ilegal invadir uma propriedade 
alheia. Digo-lhes sempre que podem voltar para 
trás e a aula termina aí para eles. Para todos os 
outros, o ato de invadir uma propriedade alheia 
torna-se imediatamente a ação criativa mais bela 
e regeneradora.

• Aprender a conhecer o Outro e, caso seja neces-
sário, levantar as mãos no antigo gesto núbio do 
Ka. Isto é feito de forma frequente, atribuindo 
a cada participante uma exploração individual 
no mesmo ambiente. Todos têm o dever de se 
meterem em problemas, de superar barreiras 
físicas e mesmo psicológicas: fazendo perguntas, 
iniciando conversas significativas, colocando a sua 
presença em risco, construindo um relacionamento 
criativo com o Outro. Se essa pessoa for o proprie-
tário do terreno, deve-se pedir-lhe para nos deixar 
prosseguir sem precisarmos de voltar para trás.

• Nunca se deve voltar para trás. Se o grupo entrou 
por um buraco numa vedação e já percorreu uma 
longa distância, seria deveras deprimente refazer o 
caminho. A melhor maneira de explorar o território 
é procurar uma saída, a qual geralmente desem-
boca em caminhos que conduzem a outros buracos 
de acesso. Ou então, bater à porta do proprietário 
do terreno e pedir-lhe permissão para sair através 
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do not want to cross fences like Abel; they say 

that, in their countries, the owner has the right 

to kill those found on his property, like Cain, that 

trespassing is illegal. I tell them that they can 

go back, and their class ends right there. For all 

the others trespassing immediately becomes the 

most beautiful and regenerating creative action.

• Learn how to meet the Other and, in case, even 

raise hands by doing the ancient Nubian gesture 

of the Ka. This is frequently done by sending 

each one to an individual exploration in the same 

environment. Everyone has the duty to get in 

trouble, overcoming physical barriers and even 

psychological ones: asking questions, starting 

meaningful conversations, putting their presence 

at risk, building a creative relationship with the 

Other. If this person is the landlord, ask him to 

let us out without having to go back.

• You never go back. If the group entered a hole in 

the fence and already covered a long distance it 

would be really depressing. Looking for a way out 

is the best way to explore the territory; it usually 

leads to follow paths that bring to other holes. Or 

instead try to knock on the owner’s door and ask 

him to let you out through the main gate. This is 

always a situation to overcome with a lot of rela-

tional creativity, where some students put their 

leadership at stake.

• Who wastes time gains space. It is the maxim 

that always informed our Stalker walks. Destina-

tion must always be hypothetical; a project that 

is already called into question in the very same 

moment it is stated. Exploration does not need 

goals but time to waste. Give way to detours and 

diversions, to stopping and talking to the land-

lord who, now intrigued, has even made you sit 

down to drink a coffee and wants to know more.

• Penetration capacity. It is one of the main factors 

for evaluating the action during its implemen-

tation. If you are forced to walk on the sidewalk 
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do portão principal. Trata-se de uma situação que 
deve ser sempre superada com muita criatividade 
relacional, havendo mesmo alunos que chegam a 
colocar a sua liderança em risco.

• Quem desperdiça tempo ganha espaço. É esta a 
máxima que sempre infundiu as caminhadas do 
coletivo Stalker. O destino a alcançar deve ser 
sempre hipotético, um projeto que passa a ser 
imediatamente questionado assim que é decla-
rado. A exploração não precisa de objetivos, mas 
sobretudo de tempo para desperdiçar. Deve haver 
espaço de manobra para desvios e transvios, para 
parar e conversar com o proprietário do terreno, o 
qual, agora intrigado, quer saber mais e até con-
vidou os alunos para se sentarem a tomar um café.

• Capacidade de penetração. É um dos principais 
fatores na avaliação da ação durante a sua imple-
mentação. Se o participante se vir forçado a cami-
nhar ao longo de um passeio ou estrada asfaltada, 
o valor é zero. Se for possível entrar e sair com 
fluidez, isso significa que o território é bastante 
permeável e possibilita mais oportunidades de 
encontros com o Outro e de aquisição de conhe-
cimentos. Os alunos que conseguirem conversar 
sobre temas relevantes são avaliados positiva-
mente, bem como aqueles que lograrem entrar 
na casa de outras pessoas e serem convidados 
para tomar um café, um almoço ou mesmo para 
dormirem um sono retemperador, ou seja, aqueles 
que conseguirem permissão para que todo o grupo 
possa acampar num terreno privado.

• Deve-se dormir pelo menos uma noite ao relento. 
As etapas do curso concluem com uma caminhada 
de dois dias e uma noite de repouso, e quem 
não participar perde o direito de fazer o exame. 
Após 2012, o ano em que o curso foi realizado em 
Talca, no Chile, dormimos juntos na «Saborengi 
Chara», uma grande tenda colorida comprada aos 
ciganos chilenos. É aqui que a fase da caminhada 
termina e inicia-se a fase da ação. Na última noite, 
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the value is zero. If it is possible to enter and 

exit with fluidity it means that the territory is 

quite permeable and allows a greater opportu-

nity of encounters and knowledge. Students who 

manage to chat about relevant subjects are posi-

tively evaluated, as well as those who manage to 

get into someone’s home, who succeed in being 

offered a coffee, a lunch or a sleep, that is, who 

manage to get the whole group to camp in a 

private garden.

• You sleep at least one night outside. The course 

concludes its stages with a two-day walk with 

a night stay in between and those who do not 

come lose the right to take the exam. After 2012, 

the year in which the course was held in Talca 

(Chile), we slept together in the “Saborengi 

Chara,” the large colored tent bought from the 

Chilean gypsies. This is where the walking phase 

ends and that of the action begins. On the last 

night the students are called to come out, confess 

what their secret desires are and tell the others 

what is their project for the exam.

• Expose oneself as an artist. In the faculties of 

architecture there is often no class of art history, 

or it is an optional subject (sic!), so what is asked 

of the students is a real leap in the dark. Gen-

erally, the last time they experienced creativity 

goes back to the days of primary school; they 

have no artistic reference and navigate into 

complete amateurism. Art academies’ students 

usually have good ideas, technique, courage and a 

developed language, but also a bulky authorship. 

Unlike architects, they are not used to group 

work; they try to use their individual poetics and 

that does not always work. After all, the model of 

teaching art and architecture today is that of the 

“star system”: they must differentiate themselves 

to be recognizable in the market, to be authorial. 

• Go beyond representation. Sometimes students 

believe that producing good images is enough to 
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é solicitado aos alunos que confessem os seus 
desejos secretos e contem aos outros qual é o seu 
projeto para o exame.

• Expor-se como artista. Nas faculdades de arqui-
tetura, é frequente não haver aulas de história da 
arte, ou então são uma cadeira opcional (sic!), de 
maneira que aquilo que é pedido aos alunos é um 
verdadeiro mergulho no desconhecido. Geralmente, 
a última vez que os participantes experimentaram 
a criatividade remonta aos seus tempos da escola 
primária; não dispõem de referências artísticas 
e incorrem num amadorismo completo. Os estu-
dantes das academias de arte geralmente têm 
boas ideias, técnica, coragem e uma linguagem 
desenvolvida, mas também são capazes de uma 
robusta autoria. Ao contrário dos arquitetos, não 
estão habituados a trabalhar em grupo e tentam 
usar as suas poéticas individuais, o que nem 
sempre resulta. Afinal, o atual modelo de ensino 
de arte e arquitetura é o “sistema do estrelato”: 
devem diferenciar-se de forma a serem reconhecí-
veis no mercado, devem ser autorais.

• Ir além da representação. Às vezes, os alunos 
acreditam que produzir boas imagens é suficiente 
para passar no exame — e, nalguns casos de grande 
qualidade poética, resulta realmente. Mas o que 
se pede é intervir na cidade, descobrir o prazer 
da reapropriação espacial, transformar a cidade 
diretamente com as mãos a uma escala de 1:1, 
estar presente com a mente e o corpo no corpo da 
cidade. Ser agentes de transformação.

• Ir além da arte de rua. Às vezes, alunos que já 
viveram experiências de arte urbana perguntam se 
podem levar latas de tinta para pintarem. Desenco-
rajamos essa ideia, devido à aversão geral à pintura 
bidimensional, ao gesto autoral, às assinaturas 
de artista de graffitis ou à pintura mural como 
um fim em si mesmo. As ações de pintura devem 
evidenciar uma forte referência com o contexto, 
devem referir-se aos lugares onde estamos, mudar 
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pass the exam, and it does work in some cases of 

great poetic quality. But what is asked of them is 

to intervene in the city, to discover the pleasure 

of spatial reappropriation, to transform the city 

with hands at a 1:1 scale, to be present with their 

mind and their body in the body of the city. To be 

agents of transformation.

• Go beyond street art. Sometimes there are stu-

dents who already have experiences of urban art, 

who ask if they can bring the cans to paint. We 

discourage it, due to a general aversion to two-di-

mensional painting, authorial gesture, tags or 

wall painting as an end in themselves. Painting 

actions must have a strong reference to the 

context. They have to talk about the places where 

we are, move our point of view, bring knowledge. 

Usually no student eventually uses street art to 

take the exam.

• Relational performances. We encourage stu-

dents to make things happen, to seize randomly 

created situations and find how to convert them 

into poetic actions, mixing a small dose of cynical 

provocation with a large dose of listening to the 

Other, trying to move the balance with art. We 

suggest to not taking care of languages but of 

behaviors, of how to compose with attention and 

poetry what is happening in front of their eyes, 

of making those who participate in the action 

cross behavioral barriers. When this creative 

process reaches the awareness of the Other, 

who is usually not an art expert, then the work 

is complete. If the Other understands that it is 

art, then it is art. Some have a natural relational 

ability and can improvise upon it. But turning it 

into an artwork is not improvisation; it is an atti-

tude that needs a lot of practice.

• Those who feel better decide not to do any-

thing for the exam. To not produce objects, 

maps, videos, photos, nor sounds, texts, nor 

installations, no transformations of spaces or 
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o nosso ponto de vista, trazer conhecimento. Nor-
malmente, nenhum aluno usa a arte de rua para 
fazer o exame.

• Performances relacionais. Encorajamos os alunos 
a fazerem as coisas acontecerem, a apreenderem 
situações criadas aleatoriamente e descobrirem 
como convertê-las em ações poéticas, mesclando 
uma pequena dose de provocação cínica com uma 
grande dose de escuta do Outro, tentando sempre 
equilibrar a balança por via da arte. Sugerimos não 
dar importância a linguagens mas sim a compor-
tamentos, como compor com atenção e poesia o 
que está a acontecer à frente dos seus olhos, fazer 
com que os participantes na ação cruzem barreiras 
comportamentais. Quando este processo criativo 
alcança a consciência do Outro, que geralmente 
não é um especialista em arte, então o trabalho 
fica completo. Se o Outro entende que isso é arte, 
então é arte. Alguns evidenciam uma capacidade 
de relacionamento natural e podem improvisar 
com base nela. Mas transformá-la numa obra de 
arte não é improvisação, é uma atitude que requer 
muita prática.

• Há alunos que decidem não fazer nada para o 
exame: não produzem objetos, mapas, vídeos, 
fotos, nem sons, textos, instalações, transforma-
ções de espaços ou performances. Compreendem 
que a experiência que vivemos corresponde a uma 
obra de arte e que nenhuma representação será 
capaz de reavivá-la. E têm razão. Ainda assim, 
devem «fazer» alguma coisa. O exame coloca-os 
numa situação de crise, mas grandes ideias acabam 
por emanar sempre da experiência de quem se 
abeira do abismo. E os alunos terão uma vida 
inteira para cultivar essas ideias.
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performances. They understand that the experi-

ence we have done is the artwork we have done 

and that no representation will be able to make it 

live again. And they are right, but still they must 

“do” something. The exam puts them in crisis, 

but having brought them on the brink of the 

abyss always emanates great ideas. They will have 

all their lives to cultivate them.
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Planeando o Futuro 
Ensinar, planear,  
projetar o espaço como  
«A substância das coisas 
almejadas»

Llazar Kumaraku
Ledian Bregasi

Introdução

Quando recebemos o convite da equipa do projeto de inves-
tigação «On Being With-it», estávamos precisamente a 
trabalhar num projeto na Albânia chamado «Akediemia 
100+ Fshatra»1 e, por conseguinte, aproveitámos essa opor-
tunidade para discutir alguns aspetos da experiência de 
ensino de projeto. As condições particulares do programa 
tinham de ser abordadas a partir de diferentes pontos 
de vista e, simultaneamente, em diferentes escalas. Lidar 
com programas de desenvolvimento relativos a um grande 
número de áreas rurais implica incluir no processo uma série 
de competências, desde estudos agrícolas até economia, 
e proporciona uma excelente oportunidade para testar 
em termos práticos alguns dos nossos métodos de ensino.

No entanto, em primeiro lugar, queremos referir alguns 
dos principais conceitos desta abordagem. «Espaço» não é 
aqui entendido no mero sentido newtoniano que classifica 
este conceito em termos absolutos. Neste caso, entrela-
çamo-lo com todos os significados que este conceito pode 
integrar, sejam fenomenológicos, topográficos, antropo-
lógicos, ambientais ou físicos.

Em segundo lugar, acreditamos que o objetivo dos 
especialistas que estudam ou intervêm no espaço é 

Faculdade de Pesquisa e 

Desenvolvimento e Faculdade 

de Arquitetura e Design, 

Universidade Polis

1 «Akademia 100+ Fshatra» é um 
programa do governo albanês 
que visa criar programas 
específicos de desenvolvimento 
rural baseados em potenciais 
agroturísticos.
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Planning the Future 
Teaching, planning, 
designing the space as 
“The substance of things 
hoped for”

Llazar Kumaraku

Ledian Bregasi

Introduction

When we received the invitation from the team of “On 

Being With-it” we were just working on a project in 

Albania called “Akediemia 100+ Fshatra,”1 so we used 

this moment to discuss some aspects of the teaching 

and designing experience. The particular conditions of 

the program had to be tackled from different points 

of view and simultaneously in different scales. Dealing 

with development programs for a large number of rural 

areas makes it necessary to include in the process a 

number of expertizes ranging from agricultural studies 

to economics and it provides an excellent opportunity for 

testing in practical terms some of our teaching methods. 

Beforehand we want to mention some of the key 

concepts of the approach. “Space” is not understood in 

the mere Newtonian meaning that classifies this concept 

in absolute terms. In this case we interweave it with 

all the meanings that this concept can integrate, such 

as phenomenological, topographical, anthropological, 

environmental and physical. 

In second place, we believe that the objective 

of experts that study or intervene in the space is 

to improve the living quality. Our work would be 

Faculty of Research and 

Development and Faculty 

of Architecture and Design, 

Polis University

1 “Akademia 100+ Fshatra” is a 
program of the Albanian gov-
ernment aiming at creating 
specific rural development 
programs based on agro-tour-
istic potentials. 
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melhorar a qualidade de vida. O nosso trabalho não teria 
sentido na ausência desse objetivo. Em 1935, um ano 
antes da sua morte, Edoardo Persico, um crítico de arqui-
tetura, declarou o seguinte no final de uma conferência 
intitulada Profezia dell’architettura: «E não importa que 
esta premissa preconceituosa seja renegada por aqueles 
que mais deveriam defendê-la, ou banida por aqueles que 
mais a temem: permanecerá, igual, a fé secreta da época. 
A substância das coisas almejadas.»2 Segundo salienta 
Antonino Saggio, nestas palavras podemos encontrar o 
esforço rumo à modernidade, rumo à transformação de 
crises mundiais em valores estéticos e éticos (Saggio, 
2000). Imbuídos desta fé, ensinamos a nossos alunos 
que, ao projetarem, não só trabalharão com o espaço, 
mas também terão de incorporar as expectativas dos 
habitantes desse espaço.

Chegados a este ponto, é importante compreender o 
contexto geral em que se enquadra a nossa intervenção. 
Após o colapso do sistema comunista no início da década 
de 1990, a Albânia passou por pesadas mudanças econó-
micas e sociais que se refletiram numa grave crise urbana. 
Como Aliaj, Dhamo e Shutina salientam em «Between 
Energy and the Vacuum», nesse período a Albânia 
debateu-se entre uma enorme energia direcionada para 
a reconstrução do país e a ausência de enquadramentos 
institucionais e jurídicos. Esta lacuna originou uma urbani-
zação informal e desordenada do território (Aliaj, Dhamo, 
& Shutina, 2010). Hoje, confrontados com as consequên-
cias deste tipo de realidade, os modelos de desenvolvi-
mento rural devem atuar como um enquadramento geral 
que permita que a energia dos habitantes seja canalizada 
da melhor maneira para uma abordagem sustentável e 
sistémica.

Metodologia de ensino

O principal objetivo da nossa prática de ensino é facilitar o 
desenvolvimento do pensamento crítico para lidar com os 
desafios de planeamento, paisagem ou projeto urbano. No 
entanto, o processo analítico linear é subvertido de forma 

2 PERSICO, Edoardo. Profezia 
dell’architettura, Turin, Skira, 
1935. «E non conta che questa 
sua pregiudiziale sia rinnegata 
da coloro che più dovrebbero 
difenderla, o bandita da chi 
più, vagamente, la tema: essa 
resterà, lo stesso, la fede 
segreta dell’epoca. Sostanza di 
cose spate.»  
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meaningless without this objective. In 1935, one year 

before his death, Edoardo Persico, a critic of architec-

ture, declared the following at the end of a conference 

titled Profezia dell’architettura: “And it does not matter 

that this prejudicial premise is disavowed by those who 

should defend it most, or banished from whom it is 

feared the most: it will remain, the same, the secret 

faith of the time. The substance of things hoped 

for.”2 As Antonino Saggio points out, in these words 

we can find the striving toward modernity, toward the 

transformation of world crises into esthetic and ethical 

values (Saggio, 2000). Imbued with this faith we teach 

our students that when designing they will not only 

work with space but they will have to embody in it the 

hopes of the inhabitants.

It is important at this point to understand the general 

context in which we are called to intervene. After the 

communist system collapse of the early 1990’s, Albania 

underwent heavy economical and social changes, which 

reflected into a severe urban crisis. As underlined by 

Aliaj, Dhamo and Shutina in “Between Energy and the 

Vacuum,” in that period Albania struggled between a 

huge energy for redeveloping the country and the lack of 

institutional and legal frames. This gap brought the wild 

informal urbanization of the territory (Aliaj, Dhamo, & 

Shutina, 2010). Today, when facing the consequences 

of this kind of development, the rural development 

models should act as a general frame that anyway allows 

the energy of the inhabitants to be channeled into a 

sustainable and systemic approach. 

Teaching methodology

While teaching, our major objective is to facilitate the 

development of a critical thinking when dealing with 

planning, landscape or urban design challenges. The linear 

analytical process is however intentionally subverted in 

some crucial moments, allowing creative jumps and the 

emergence of novelty. The analytical method we used is 

structured according to the following steps:

2 Persico, Edoardo. Profezia 
dell’architettura, Turin, Skira, 
1935. “E non conta che questa 
sua pregiudiziale sia rinnegata 
da coloro che più dovrebbero 
difenderla, o bandita da chi 
più, vagamente, la tema: 
essa resterà, lo stesso, la fede 
segreta dell’epoca. Sostanza di 
cose spate.” 
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intencional nalguns momentos cruciais, possibilitando 
assim saltos criativos e novas descobertas. O método 
analítico que usamos estrutura-se de acordo com as 
seguintes etapas:

A. Análise
Quando analisamos o território, consideramos três aspetos 
importantes relativos ao espaço. O primeiro é a sociedade 
que vive nesse espaço e todos os aspetos derivados que 
se correlacionam com ela. O segundo é o ambiente cons-
truído pela sociedade, tais como infraestruturas, aglo-
merados populacionais, serviços, etc. O terceiro aspeto 
é o meio ambiente no qual os dois primeiros aspetos se 
desenvolvem.

O primeiro grupo de análises — ou, mais precisamente, 
de investigação social e atividades sociais no espaço — 
divide-se em vários nichos de análise que procuram 
alcançar uma visão abrangente do potencial social e da 
sua atividade no espaço. Entre elas, podemos referir: 
Análises Sociais (demografia, educação, desemprego, 
segregação de géneros em relação à educação, etc.); 
Análise Histórica (História da Cidade, Desenvolvimento 
Histórico de Aglomerados Populacionais, Camadas Histó-
ricas de Aglomerados Populacionais, etc.); Análises Cultu-
rais (análise de pontos culturais fortes, tais como eventos, 
tradições, especificidades da cidade, etc.).

O segundo grupo de análises investiga todo o espaço 
construído pela sociedade e baseia-se nas diferentes 
infraestruturas construídas pelo ser humano, nos 
aglomerados populacionais e nos serviços: Análise de 
Infraestruturas (caminhos de ferro, estradas e outras 
infraestruturas de transporte e oleodutos); Análise da 
Morfologia da Cidade em relação a aglomerados popula-
cionais e povoamentos; Análise de Serviços à Escala da 
cidade (serviços governamentais, administrativos, saúde, 
educação, cultura, comércio, economia, turismo, entrete-
nimento, etc.)

O terceiro grupo de análises lida com o a interação 
entre o meio ambiente e o ser humano, centrando-se no 
seguinte: Análise da Cobertura do Solo (análise da flora 
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A. Analysis

When we analyze the territory we take into consider-

ation three important aspects of the space. The first is 

the society that lives in that space and all the deriving 

aspects correlated to it. The second is the built envi-

ronment by society, such as infrastructure, settlements, 

services, etc. The third aspect is the environment within 

which the first two aspects develop. 

The first group of analyses, or more precisely, that 

of social investigation and social activities in the space, 

is divided into several niches of analysis that seek to 

obtain a comprehensive picture of social potential and 

its activity in the space. Among these we can mention 

Social Analyses (demography, education, unemployment, 

gender segregation in relation to education, etc.); Histor-

ical Analyses (City History, Historical Development of 

Settlements, Historic Layering of Settlements etc.); 

Cultural Analyses (analysis of strong cultural points such 

as events, traditions, city specifics, etc.).

The second group of analyses investigates the entire 

space built by society. These analyses are based on the 

different human-built infrastructures, settlements and 

services. This group contains: Infrastructure Analysis (rail-

ways, roads and other transport infrastructures and 

pipelines); Analysis of the city’s morphology in relation to 

agglomerations and settlements; Analysis of city-scale 

services (governmental, administrative, health, education, 

culture, trade, economy, tourism, entertainment, etc.).

The third group of analyses deals with environment–

human interaction analysis. This group focuses on: Land 

Cover Analysis (flora analysis as spontaneous or cultivated, 

parks, etc.); Hydrographic Analysis (rivers, streams, natural 

or artificial lakes, underground waters, etc.); Agricultural 

Analysis (agricultural cultures, undergrowth, cultivated 

forests, etc.).

It is clear that these analyses do not represent an 

absolute and complete representation of the reality but, 

combined together, they create a comprehensive under-

standing of the human activity in the territory and its 

interactions inside the ecosystem.
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como sendo espontânea ou cultivada, parques, etc.); 
Análise Hidrográfica (rios, ribeiros, lagos naturais ou artifi-
ciais, águas subterrâneas, etc.); Análise Agrícola (culturas 
agrícolas, vegetação rasteira, florestas cultivadas, etc.)

Obviamente que estas análises não são uma repre-
sentação absoluta e completa da realidade; no entanto, 
combinadas entre si, permitem uma compreensão abran-
gente da atividade humana no território e das suas inte-
rações com o ecossistema.

B. Conclusões ou resultados
O objetivo destas análises visa reconhecer o espaço e 
tirar conclusões específicas para o contexto no qual esse 
espaço se desdobra. É muito importante referir que o 
momento de análise não está concetualmente separado 
da fase do projeto. É neste momento que os primeiros 
traços da visão ou do futuro projeto começam a surgir, 
realçando o facto de que existe uma interação recíproca 
entre a análise e a criação de uma visão e de um projeto. 
As primeiras ideias da visão ou do projeto materializadas 
em conjunção com a fase de análise irão certamente 
mudar e maturar no decurso do tempo e, simultanea-
mente, as descobertas da análise evoluirão e intensi-
ficar-se-ão em resultado do desenvolvimento do projeto. 
Alguns elementos da análise podem ter um papel mais 
preponderante, enquanto outros podem desvanecer-se 
por não serem influentes no projeto. De qualquer forma, 
como a mesma estrutura analítica é uma simplificação 
da complexa realidade dos ecossistemas, as conclu-
sões derivadas destas análises devem levar sempre em 
consideração as intrincadas relações entre os elementos 
analisados. Conclusões fragmentadas e descontínuas para 
cada subgrupo ou para o grande conjunto de análises 
não são significativas se o urbanista não formular um 
julgamento crítico ao atribuir importância aos fragmentos 
da realidade.

C. Propostas baseadas em conclusões
Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, muitas 
vezes verificamos que as propostas dos alunos estão 
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B. Conclusions or results 

The objective of the analyses is to recognize the space and 

to draw specific conclusions for the context in which it is 

unfolding. It is very important to note that the moment of 

the analysis is not conceptually separated from the design 

phase. It is in this moment that the first traces of the 

vision or the future design start to emerge, underlining 

the fact that there is a reciprocal interplay between the 

analysis and the creation of a vision and design. The first 

ideas for the vision or project materialized along with 

the analysis phase will surely change and mature over 

time and at the same time the findings of the analysis 

will evolve and sharpen as a result of the development 

of the design. Some elements of the analysis might take 

a more prominent role while others might fade as not 

influent in the design. Anyway, since the same analytical 

structure is a simplification of the complex reality of 

ecosystems, drawing conclusions from these analyses 

has to always consider the complex relations between the 

elements taken in review. Fragmented and discontinuous 

conclusions for each subgroup or large set of analyses are 

not significant if the designer does not give a critical judg-

ment by giving significance to the fragments of reality. 

C. Proposals based on conclusions

During our work, it often happens that the proposals of 

the students are partially disconnected from the analysis 

phase and their conclusion. Our journey always tends 

towards having an overlapping continuity of the phases 

and, in these cases, the students are asked to take a 

step back and to consider the survey of the existing 

situation. The created proposals for setting up a devel-

opment strategy are based entirely on the analyses and 

conclusions drawn from them. This may in some cases 

seem trivial, but these cases are abundant in nowadays 

experiences in planning and design practices. We find 

architectural designs that do not take into account the 

context in which they are being built, or even urban 

plans and visions that are the same in very different 

parts of our planet.3

3 Stefano Boeri proposes the 
project “vertical woods” both 
in Milan and Tirana, and even 
managed to propose the same 
idea for cities in the Arabian 
Peninsula. This attitude is not 
only visible in Boeri. Unfortu-
nately, many contemporary 
design studios do not take 
into account the context in 
which they intervene. In these 
studios, the phase of analysis 
and the extraction of results 
are totally lacking.
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parcialmente desligadas da fase de análise e da sua 
conclusão. O nosso objetivo visa sempre uma continui-
dade sobreposta das fases e, nesses casos, é solicitado aos 
alunos que se distanciem um pouco e considerem a análise 
da situação existente. As propostas para a criação de uma 
estratégia de desenvolvimento baseiam-se inteiramente 
nas análises e nas conclusões delas derivadas. Nalguns 
casos, isto pode parecer trivial, mas os exemplos desse 
género abundam nas práticas atuais de planeamento e 
projeto. Encontramos projetos arquitetónicos que não 
levam em conta o contexto no qual estão a ser cons-
truídos, ou mesmo planos e visões urbanas que são os 
mesmos em partes muito diferentes do planeta.3

D. Criação de uma estratégia de desenvolvimento
Após a fase de análise, de conclusões e propostas 
baseadas nelas, empreendemos a criação de uma estra-
tégia de desenvolvimento baseada numa visão para o 
futuro. De forma a alcançar essa visão, são propostos 
vários projetos e ações estratégicas. Numa fase posterior, 
os projetos estratégicos podem ser implementados por via 
de um conjunto de projetos físicos de menor envergadura 
que afetam áreas específicas do território ou da cidade.

E. O projeto como a implementação da estratégia
A fase final do processo que procuramos alcançar no 
ensino e na construção da visão na escala de planeamento 
ou projeto urbano é a elaboração do projeto arquitetónico 
a partir do modelo estratégico de desenvolvimento. Estes 
projetos são desenhados definindo, no próprio território, a 
pertinência espacial que qualquer projeto terá no espaço. 
Nesta fase, o requisito mínimo é a definição desta perti-
nência espacial, que muitas vezes pode desenvolver várias 
dimensões de espaço no seu sentido físico.

Durante estas fases, acontece aquilo que Franco 
Purini, no seu livro Comporre l’architettura,4 descreve 
como a sobreposição da fase de análise e da fase de 
projeto, em que o projeto nasce durante a fase analítica. 
Podemos então afirmar que os desenhos finais do projeto 
devem refletir visivelmente a análise inicial; no entanto, 

3 Stefano Boeri propõe o projeto 
«florestas verticais» tanto 
em Milão como em Tirana, e 
chegou inclusivamente a propor 
a mesma ideia para cidades da 
Península Arábica. Esta atitude 
não é visível apenas em Boeri. 
Infelizmente, muitos gabinetes 
de arquitetura contemporâneos 
não levam em consideração o 
contexto onde intervêm e a 
fase de análise e a extração 
de resultados é totalmente 
inexistente.

4 PURINI Franco. Comporre 
l’architettura, Roma-Bari: 
Laterza, 2000.
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D. Creation of a development strategy

After the phase of analysis, conclusions and proposals 

based on them, we undertake the creation of a devel-

opment strategy based on a vision for the future. In 

order to reach this vision, a number of strategic projects 

and actions are proposed. At a later stage, the strategic 

projects can be implemented through a series of smaller 

physical projects that affect particular areas of the terri-

tory or city.

E. Design as the implementation of the strategy

The final phase of the process that we pursue during 

the teaching and building of the vision at the planning 

or urban design scale is the drafting of the architec-

tural design from the strategic model of development 

allowing the accomplishment of the vision. These 

designs are drawn by defining in the territory the 

spatial pertinence that any project will have in space. 

The minimum requirement at this phase is the defini-

tion of this spatial pertinence, which can often develop 

several dimensions of space in its physical sense.

During these phases it happens what Franco Purini 

in his book Comporre l’architettura4 describes as the over-

lapping of the analysis and design phase, where design 

is born during the analytical phase. At this point we 

can state that the final drawings of the project should 

for sure reflect the initial analysis, but it often happens 

that, through these drawings, aspects previously not 

considered in the analysis emerge with a new meaning.

Conclusions

In conclusion, differently from more consolidated urban 

realities in which the focus of the designer is concen-

trated on the analysis phase, the Albanian reality seeks 

for rapid interventions in which the design phase is 

combined with the analytical one. Taking into account 

these conditions, the proposed methodology is very 

result-oriented and tries to continuously interweave 

the analytical approach with strategic thinking and 

4 Purini, Franco. Comporre l’ar-
chitettura, Roma-Bari: Laterza, 
2000. 
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acontece amiúde que, através desses desenhos, aspetos 
da análise anteriormente não considerados adquirem um 
novo significado.

Conclusões

Ao contrário de realidades urbanas mais consolidadas nas 
quais a atenção do urbanista está concentrada na fase 
de análise, a realidade albanesa procura intervenções 
rápidas nas quais a fase do projeto se combina com a fase 
analítica. Considerando estas condições, a metodologia 
proposta é muito orientada para os resultados e tenta 
entrelaçar continuamente a abordagem analítica com o 
pensamento estratégico e soluções de projeto. É impor-
tante ressaltar que, na nossa abordagem, a análise e o 
projeto são duas ações interatuantes e, tendo isso em 
mente, o projeto começa com a análise — e, por conse-
guinte, as análises terminam com a conclusão do projeto.
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designing solutions. It is important to underline that 

in our approach the analysis and design are two inter-

acting actions and, by knowing this, the design starts 

with the analysis and so the analyses finish with the 

conclusion of the project.
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#walkthenaturalartificial: 
Uma experiência de 
aprendizagem deambulante 
a grande escala no primeiro 
ano de projeto

Sevgi Türkkan

Na 5.ª semana do primeiro semestre do primeiro ano 
projeto da Faculdade de Arquitetura da ITU, 250 membros 
do intersections3400* caminharam um trajeto de 9 km 
desenvolvido e orientado pelos Istanbul Walkabouts,** 
atravessando duas aldeias piscatórias, uma floresta, arte-
factos históricos, estradas de asfalto vazias, elementos 
infraestruturais de megaescala, bunkers e dois portos 
ao longo das áreas limítrofes do norte de Istambul. 
Esta exigente excursão pedestre fazia parte do projeto 
#walkthenaturalartificial e tinha por objetivo lidar com as 
limitações do vocabulário e da representação arquitetó-
nicos, com questões de escala, questionar as complexi-
dades e paradoxos das questões urbanas a várias escalas 
e sensibilizar para as transformações radicais decididas 
do topo para a base que estão a acontecer em Istambul. 
Embora o projeto geral tenha demorado apenas três dias 
de aulas de projeto (uma semana e meia), esta experiência 
de aprendizagem deambulante a grande escala propor-
cionou uma poderosa experiência transformadora, bem 
como uma perceção das capacidades ainda por abordar da 
pedagogia do primeiro ano do curso de arquitetura e das 
potencialidades do ato de caminhar como uma ferramenta 
de aprendizagem.

Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Técnica de Istambul

* intersections3400, oficial-
mente designado TES I Branch 
4, teve a direção de Burçin 
Kürtüncü, Özlem Berber, Sevgi 
Türkkan, Zeliha Bayrakçı, Ere-
nalp Büyüktopçu (Design Arqui-
tetónico), Zeynep Günay, Eda 
Beyazıt, Ervin Sezgin, Görsev 
Argın (Planeamento Urbano), 
Bahadır Numan (Arquitetura 
de Interiores), Muhammed Ali 
Örnek (Paisagismo).

** Informações adicionais sobre a 
investigação deambulante dos 
Istanbul Walkabouts podem ser 
encontradas na tese de douto-
ramento de Nazlı Tümerdem, 
«Istanbul Walkabouts: a critical 
walking research of northern 
Istanbul», Instituto de Ciência, 
Engenharia e Tecnologia da 
UTI, Programa de Design 
Arquitetónico, defendida em 
junho de 2018. Ver também os 
seguintes links: 

youtube.com/c/IstanbulWalkabouts 

twitter.com/ist_walkabouts 

instagram.com/istanbulwalkabouts 

facebook.com/istanbulwalkabouts
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#walkthenaturalartificial: 
A massive-scale first year 
design studio experiment 
of learning-on-foot

Sevgi Türkkan

On the 5th week of the first semester in ITU Faculty of 

Architecture first year design studio, 250 members of 

intersections3400* walked a 9 km route developed and 

guided by Istanbul Walkabouts,** which travelled across 

two fishing villages, a forest, historical artifacts, empty 

asphalt roads, mega-scale infrastructural elements, 

bunkers and two harbours along the northern edge-

lands of Istanbul. This challenging excursion on-foot 

was part of the assignment #walkthenaturalartificial, 

which aimed to tackle with the limitations of architec-

tural vocabulary and representation, issues of scale, 

questioning the complexities and paradoxes of urban 

issues in various scales and bringing an awareness to 

the radical, top-down transformations happening in 

Istanbul. Although the overall assignment took no 

more than three studio days (one and a half week), 

this massive scale walk-learning experiment provided 

a powerful transformative experience, as well as an 

insight into the unaddressed capacities of first year 

architectural pedagogy and the potentials of walking 

as a learning tool.

Istanbul Technical University 

Faculty of Architecture

* intersections3400, officially 
named as TES I Branch 4, 
was run by Burçin Kürtüncü, 
Özlem Berber, Sevgi Türkkan, 
Zeliha Bayrakçı, Erenalp 
Büyüktopçu (Architectural 
Design), Zeynep Günay, Eda 
Beyazıt, Ervin Sezgin, Görsev 
Argın (Urban Planning), 
Bahadır Numan (Interior 
Architecture), Muhammed Ali 
Örnek (Landscape Design).

** Further information on 
the walking research of 
Istanbul Walkabouts can be 
found in the PhD thesis by 
Nazlı Tümerdem “Istanbul 
walkabouts: a critical walking 
research of northern Istan-
bul,” ITU Institute of Science, 
Engineering and Technology, 
Architectural Design Program, 
defended in June 2018. See 
also links:  

youtube.com/c/IstanbulWalkabouts 

twitter.com/ist_walkabouts 

instagram.com/istanbulwalkabouts 

facebook.com/istanbulwalkabouts
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Explorações de aprendizagem no 
primeiro ano do curso de arquitetura 
e respetiva pedagogia

Pode-se argumentar que um aspeto comum a todas as 
escolas de arquitetura, desde as mais conservadoras e 
tradicionais até às alternativas, será o caráter intenso e 
transformador das experiências vivenciadas no primeiro 
ano. Definido por alguns como um rito de passagem e por 
outros como uma espécie de metamorfose, o primeiro ano 
do curso de arquitetura é muitas vezes uma experiência 
poderosa que tem uma influência significativa em vários 
aspetos, desde a formação da aproximação dos alunos ao 
ambiente, ferramentas e linguagem, enfatizando certos 
valores e maneiras que moldam práticas futuras. Esta 
é uma das razões que demarca o primeiro ano do currí-
culo de projeto como um dispositivo crítico para a cultura 
arquitetónica em geral e exerce pressão sobre aqueles 
que a concebem.

Apesar de hoje em dia perdurarem tradições e conven-
ções pedagógicas sob disfarces em constante mutação, 
a ausência de um discurso dominante na arquitetura 
contemporânea torna o currículo do primeiro ano um 
campo aberto para explorações. Por exemplo, durante 
várias centenas de anos foi incorporada na cultura da 
arquitetura uma ligação estreita entre educação de 
projeto e viajar, mesmo quando o itinerário ideal de locais 
e monumentos mudou de forma contínua (Costanzo, 
2012). Além disso, é possível conceber «não-itinerários», 
nos quais não há um destino específico mas sobretudo 
a experiência de percorrer paisagens transitórias e ficar 
intrigado com a ausência de conteúdos arquitetónicos 
dotados de carga pedagógica previamente atribuída para 
fins de emulação, cujo exemplo mais ilustrativo será o 
caso de «Learning from Las Vegas», da autoria de Robert 
Venturi e Denise Scott-Brown.

Esta experiência pedagógica de curta duração mas 
ousada sugere que a pedagogia do primeiro ano do curso 
de arquitetura é um terreno aberto para experiências 
imersivas, personificadas pela perceção coletiva — embora 
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Explorations into first year architectural
learning and its pedagogy

It can be argued that one aspect common to all archi-

tecture schools, from the mainstream, traditional to 

alternative ones, would be the intense and transforma-

tive character of their first year experiences. Defined by 

some as a rite of passage, and by others as a metamor-

phosis of sorts, first year architectural education is often 

a powerful experience with a significant influence on 

the formation of one’s approach to environment, tools, 

language, highlighting certain values and manners that 

shape future practices. This is one of the reasons that 

marks the first year curriculum design as a critical 

device for architectural culture in general, and puts 

pressure on those who design it.

Today, despite of enduring pedagogic traditions 

and conventions in changing disguises, the absence 

of a dominant discourse in contemporary architecture 

renders the first year curriculum an open field for explo-

rations. For instance, a close linkage between design 

education and travel has been embedded in the culture 

of architecture for several hundred years, even as the 

ideal itinerary of sites and monuments has continually 

changed (Costanzo, 2012). Moreover, it is possible to 

conceive of “non-itineraries,” where there isn’t a specific 

destiny but the experience of moving through transitory 

landscapes, and be intrigued by the absence of pedagog-

ically charged architectural content pre-assigned for 

emulation, best exemplified in the case of “Learning 

from Las Vegas” by Venturi and Scott Brown.

This short but daring pedagogic experiment suggests 

the first year architectural pedagogy as an open-ground 

for immersive experiences embodied by collective yet 

direct, corporeal and critical perception of ambivalent 

landscapes, aiming to trigger emancipatory understand-

ings and critical reflections on it.
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direta, corpórea e crítica — de paisagens ambivalentes, 
visando desencadear compreensões emancipatórias e 
reflexões críticas.

Motivações e temas: intersections3400

Apesar das diferentes abordagens ensaiadas ao longo 
dos anos, duas características logísticas principais conti-
nuam a caracterizar o primeiro ano de aprendizagem na 
Faculdade de Arquitetura da UIT: as potencialidades de 
Istambul como um vasto laboratório de relações espa-
ciais complexas e estimulantes e o elevado número de 
alunos do primeiro ano (360 alunos inscritos na Facul-
dade de Arquitetura em 2016), dois fatores que levam os 
docentes a adotarem táticas pedagógicas para lidarem 
com este enorme influxo de alunos. Ademais, desde 2013 
que a integração do primeiro ano de formação dos cinco 
departamentos na faculdade aumentou a complexidade 
e a escala dos grupos. Embora, por razões práticas, seja 
preferível dividir os contingentes e operar em grupos e 
subgrupos menores, por vezes as oportunidades desenca-
deadas pelo número elevado de alunos podem ser usadas 
como verdadeiras oportunidades para uma aprendizagem 
entre pares e para trabalhos coletivos a grande escala. 
Estas duas características tiveram uma influência deter-
minante na configuração desta experiência pedagógica.

No ano letivo de 2017–2018, intersections3400 foi o 
maior grupo de coordenação multidisciplinar do projeto 
do primeiro ano na Faculdade de Arquitetura da ITU. 
Integrou 240 alunos e 10 docentes de quatro departa-
mentos (Arquitetura, Paisagem e Design de Interiores, 
Planeamento Urbano e Regional) e estava dividido em seis 
subgrupos, todos eles norteando-se de forma coordenada 
por um programa temático comum, embora agindo de 
forma independente no âmbito das dinâmicas e nuances 
de cada grupo.

O currículo do primeiro semestre foi constituído por 
atividades de projeto de diferentes durações e ênfases, 
explorando vários temas: o fazer (re-fazer, fazer-sentido-
-de, fazer-por-pirataria), ambientes quotidianos, objetos 

FIg. 1. Legendas das ativi-

dades de projeto do currículo do 

primeiro semestre. Linha temporal 

mostrando a duração e a locali-

zação de «walkthenaturalartificial» 

em relação a outros (imagem de 

intersections3400)
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Motivations and themes: intersections3400

Despite of changing approaches over the years, there are 

two main logistical features that characterize the first 

year education at ITU Faculty of Architecture: the affor-

dances of Istanbul as a vast laboratory for complex and 

stimulating spatial relationships, and the high number 

of first year students (360 students enrolled to the Faculty 

of Architecture in 2016), which leads tutors to adopt 

pedagogical tactics to cope with masses. Additionally, 

since 2013, the integration of first year education of five 

departments in the faculty has increased the complexity 

and scale of groups. Although, for practical reasons, it is 

preferred to divide and operate in groups and smaller 

sub-groups, sometimes the opportunities provoked by 

the high quantity of students can be used as genuine 

opportunities for peer-learning and large-scale collective 

works. Both of these features have been profoundly influ-

ential in the shaping of this pedagogical experiment.

intersections3400 was the largest multi-disciplinary 

first year design studio coordination group from the 

2017–2018 academic year at ITU Faculty of Architecture, 

comprised of 240 students and 10 tutors from 4 depart-

ments (Architecture, Landscape and Interior Design, 

Urban and Regional Planning), divided in 6 sub-groups, 

Fig. 1. Captions from design 

assignments of the first semester 

curriculum. Timeline showing 

the length and location of “walk-

thenaturalartificial” in relation 

to others (by intersections3400)
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prosaicos, paisagens urbanas e aproximações de projeto 
à ambivalência (grupo/indivíduo, desvios semânticos, 
justaposições, estados intermédios). (figura 1)

Embora o elevadíssimo número de alunos implicasse 
um grande desafio de logística em termos de eventos e 
aulas regulares, o ímpeto de sair para o exterior e viven-
ciar a cidade e a possibilidade de uma ação coletiva em 
grande escala instigaram-nos a transformar este desafio 
numa experiência curiosa e ousada: uma excursão multi-
disciplinar (física, experiencial e intelectual), baseada no 
ato mais comum e usual de caminhar.

A caminhada: 
colaboração com os Istanbul Walkabouts

Com esta intenção em mente, o intersections3400 lançou 
aos Istanbul Walkabouts o convite de organizar uma cami-
nhada para os seus 240 alunos e 10 docentes na extre-
midade norte de Istambul. Os Istambul Walkabouts são 
um projeto de investigação performativa, projetiva e 
participativa que recorre ao ato crítico de caminhar como 
metodologia para explorar, registar, mapear e resistir à 
transformação das paisagens no norte de Istambul. O seu 
interesse contínuo pela investigação sobre as paisagens 
operacionais «devolutas» da cidade forneceu um contri-
buto determinante para a contextualização da caminhada, 
com um foco particular na extremidade norte de Istambul, 
onde reservas naturais de água, florestas, áreas agrícolas 
e aldeias dispersas correm o risco de uma rápida urbani-
zação devido a megaprojetos top-down, como nos casos 
da terceira ponte e do terceiro aeroporto. O projeto e o 
traçado da rota foram desenvolvidos com base em expe-
riências prévias de investigação através do ato de caminhar 
realizadas pelos Istanbul Walkabouts. As intenções peda-
gógicas do primeiro ano também englobam uma crítica 
comum à confiança excessiva em planos, mapas, vistas 
aéreas, etc., na perceção e representação da paisagem.

Designada «#walkthenaturalartificial», a atividade 
foi organizada em três fases, cada uma repartida por 
um dia de aulas de projeto: a investigação preparatória 
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conducting a shared thematic program in coordina-

tion, but acting independently within the dynamics and 

nuances of each group. 

The curriculum of the first semester was composed 

of design assignments of different length and empha-

sises, exploring the themes of making (re-make, making-

sense-of, making-by-hacking), everyday environments, 

ordinary objects, cityscapes and design approaches to 

ambivalence (group/individual, semantic shifts, juxta-

positions, states of in-between) (figure 1)

 Although the megalithic number of students was 

challenging enough for gathering in regular events and 

lectures, the urge to go out and experience the city, 

and the possibility of a massive-scale collective action 

provoked us to turn this challenge into a curious and 

daring experiment: a multi-disciplinary excursion (phys-

ical, experiential and intellectual) based on the most 

common and ordinary act of walking.

The walk: 
collaboration with Istanbul Walkabouts

With this intention in mind, intersections3400 invited 

Istanbul Walkabouts to organize a walk for its 240 

students and 10 tutors in the northern end of Istanbul. 

Istanbul Walkabouts  is a performative, projective 

and participatory research project which uses critical 

walking as a methodology to explore, record, map and 

resist transforming landscapes of northern Istanbul. Its 

ongoing research interest on the “vacant” operational 

landscapes of the city has provided a central input in 

contextualizing the walk, with a particular interest 

in the northern end of Istanbul, where natural water 

reserves, forests, agricultural areas, and dispersed 

villages are under the risk of rapid urbanization due 

to top-down mega-projects such as the third bridge, 

and the third airport. The design and guiding of the 

route were developed based on the past experiences of 

walking research of Istanbul Walkabouts. Also a shared 

criticism against the over-reliance on plans, maps, aerial 
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(visita à 15.ª Bienal de Istambul «Um Bom Vizinho» para 
observar como as indagações artísticas se manifestam 
visual e espacialmente); uma palestra proferida por Nazlı 
Tümerdem, a fundadora dos Istanbul Walkabouts, relativa 
ao tópico «O ato de caminhar como uma prática crítica»; 
a caminhada em si e as manifestações (e a retrospetiva 
coletiva das instalações no anfiteatro).

Antes de a caminhada ser iniciada, foi solicitado aos 
alunos que investigassem e refletissem sobre as seguintes 
questões: «O que é o antropoceno e quando se pensa que 
teve início como uma nova época geográfica? Como defini-
rias natural e artificial na era do antropoceno?» (figura 2)

Para esta colaboração, os Istanbul Walkabouts refor-
mularam um dos seus percursos anteriores e transfor-
maram-no numa caminhada de 9 km que pode ser reali-
zada com um grupo de 250 pessoas. O primeiro ponto 
de encontro foi na extremidade norte da linha de metro 
M2, onde os grupos apanharam autocarros para Garipçe, 
uma aldeia piscatória no lado europeu sobrejacente à 
confluência do Bósforo e do mar Negro, onde se erguem 
os molhes da Terceira Ponte do Bósforo. O trajeto constou 
de subidas e descidas de encostas, contornar artefactos 

Fig. 2. A reunião de preparação 

(imagem de intersections3400)
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views, etc., in perceiving and representing the landscape 

fits well with the pedagogical intentions of the first year.

Named as “#walkthenaturalartificial,” the assign-

ment was organized in three phases, one studio day 

for each: The preparatory research (visiting the 15th 

Istanbul Biennial “A Good Neighbour” to observe how 

artistic inquiries are visually and spatially manifested); 

a lecture by Nazlı Tümerdem, the founder of Istanbul 

Walkabouts, on “Walking as a critical practice”); the 

walk itself, and the manifestations (and collectively 

review of installations in the amphitheatre).

Prior to the walk, students were asked to research 

and think over these questions: “What is the anthro-

pocene and when is it argued to have started as a new 

geographical epoch? How do you define natural and 

artificial in the era of the anthropocene?” (figure 2)

For this collaboration, Istanbul Walkabouts revised 

one of its former routes into a 9km walk that can be 

performed with 250 people. The first meeting point 

was the north end of M2 metro line, where groups took 

busses to Garipçe, a fishing village on the European side 

facing the confluence of the Bosphorus and the Black 

Sea where the piers of the Third Bosphorus Bridge are 

situated. The route involved going uphill and downhill, 

around historical artifacts like an observation tower and 

two Ottoman-era castles, passing through two fishing 

villages, a forest, asphalt road-sides, two harbours, mili-

tary zones and bunkers. The six-hour walk ended at 

Rumelifeneri Castle situated at the beginning of the 

Black Sea (figure 3).

During the walk, students were invited to experience 

the path, observe the intertwined states of nature/built/

used/urban, trace the subtle or explicit human inter-

ventions, document and collect material that can be a 

basis for developing a critical approach on the theme. 

While walking, students already started discussing the 

issues while sketching, mapping, taking photographs 

and videos and carrying found items. Among the 240 

students, only three had previously been to one of the 

villages. Most of the route was not available in detail 

Fig 2. The brief 

(by intersections3400)
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históricos (como uma torre de observação e dois castelos 
da era otomana), passar por duas aldeias piscatórias, 
uma floresta, bermas de estradas asfaltadas, dois portos, 
zonas militares e bunkers. A caminhada de seis horas 
terminou no Castelo de Rumeli Feneri, situado no início 
do mar Negro (figura 3).

Durante a caminhada, os alunos viveram a experiência 
do percurso, observaram os estados interligados de natu-
reza / construído / usado / urbano, detetaram interven-
ções humanas subtis ou explícitas, documentaram e reco-
lheram material para possível base de desenvolvimento 
de uma abordagem crítica sobre este tema. Ao longo do 
percurso, os alunos começaram a discutir as questões 
enquanto elaboravam esboços e mapas, tiravam fotos e 
faziam vídeos e transportavam consigo itens que encon-
travam. Entre os 240 alunos, apenas três já haviam estado 
numa das aldeias. A maior parte do trajeto não estava 
disponível de forma detalhada em mapas online nem 
em ferramentas de navegação. Como docentes, usamos 
mensagens de texto ou pins para fins de coordenação, 
mas pautamo-nos sobretudo pela orientação física. Como 
os alunos são utilizadores frequentes de aplicações inte-
ligentes no seu dia a dia (Google Maps, etc.), a ausência 
de tais informações ampliou a experiência do percurso e 
a índole coletiva da caminhada. 

Os trabalhos: instalações / manifestações

Após a caminhada, foi solicitado aos alunos que se orga-
nizassem em grupos de 4–5 elementos para refletirem, 
partilharem e especularem sobre as suas experiências, 
para depois apresentarem a sua abordagem crítica sobre o 
tema e construírem uma instalação que a comunicasse de 
forma espacial e visual numa parte da cidade com poten-
cial para desencadear um diálogo sobre esse trabalho. 

De forma a arquivar e visualizar coletivamente estas 
instalações, os trabalhos foram publicados no Instagram 
por via da hashtag #walkthenaturalartificial, contendo 
uma breve descrição da declaração crítica e os nomes 
dos alunos.

Fig. 3. Instantâneos da caminhada 

(fotos de Sevgi Türkkan)
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on online maps or navigation tools. As tutors, we used 

text messaging or pins for coordination, but mainly we 

navigated by physical guiding. As students are frequent 

users of smart apps in their everyday (Google Maps, 

etc.), the absence of such information amplified the 

experience of the route and the collectivity of the walk. 

The works: installations/manifestations

After the walk, the students were asked to reflect, share, 

speculate on their experiences in groups of 4–5, make a 

statement of their critical approach on the theme and 

build an installation that spatially and visually commu-

nicates it in a part of the city that might potentially 

trigger a dialogue on it.

Fig 3. Snapshots from the walk 

(photos by Sevgi Türkkan)
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As instalações foram montadas em vários locais da 
cidade e documentadas através de diversos meios (vídeos, 
colagens, desenhos, sons, mapas, animações em stop-
-motion, séries de fotos), usando diferentes narrativas 
(retórica, performativa, simbólica, interativa, interven-
ções programáticas, etc.). As manifestações, expressas 
de forma criativa e provocativa, levantaram questões e 
desencadearam reações no público em relação às questões 
urgentes e problemáticas de Istambul e ao contexto mais 
amplo, abordando os discursos, as práticas quotidianas, o 
papel e relação futuros entre projeto, planeamento, consu-
mismo, economia, cultura, vida natural e urbana. (figura 4)

Resultados de aprendizagem e reflexões

As três fases de investigação, caminhada e manifesta-
ções complementaram-se numa experiência altamente 
integradora e notável para os alunos que se encontram 
num estádio inicial das suas formações académicas. Para 
os docentes, foi uma oportunidade para explorarem as 
potencialidades da pedagogia de projeto do primeiro ano 
e testarem a sua flexibilidade e capacidade como uma 
massa coletiva em várias ações e ambientes de aprendi-
zagem (figura 5).

A ambiguidade impôs-se como uma noção recorrente; 
movendo-se num grupo de 250 elementos, alternando 
entre experiências corporais individuais e movimento 
em massa, sendo guiado e atraído por estímulos especí-
ficos do sítio, as fronteiras difusas e estados intermédios 
entre urbano / natural / construído, etc., a coexistência de 
múltiplas escalas e cronogramas que atuam sobre esta 
paisagem.

Como experiência pedagógica, os resultados desta ativi-
dade de aprendizagem por via do ato de caminhar foram 
múltiplos:

• A exploração imersiva das muitas facetas e rela-
ções complexas de Istambul para além das imagens 
preconcebidas dos meios de comunicação.

Fig. 4. Manifestações: (1) Eletro-

piquenique: A tecnologia alimentará 

os nossos estômagos? (2) Neona-

turezas construídas por via de 

extrema artificialidade. (3) A troca: 

Trazendo para a natureza (árvore 

feita de latas de lixo) / Trazendo 

a natureza de volta (pegadas de 

relva na praça Taksim pesada-

mente urbanizada). (4) A natureza 

como elemento de construção 

para preencher lacunas urbanas / 

animação em stop-motion relativa 

a urbanização sobrepovoada no 

norte de Istambul. (5) Museu 

da Natureza: uma distopia num 

futuro próximo sobre como a 

natureza será experienciada na 

vida urbana. (6) Morte na cidade: 

crânio de vaca encontrado durante 

o percurso e recontextualizado 

num cenário urbano. (7) Visionando 

a natureza (curta-metragem). 

(8) Visão enquadrada: sensibili-

zação em relação à nossa visão 

antropocêntrica. (Imagens de 

#walkthenaturalartificial)
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In order to archive and view these installations 

collectively, works were posted on Instagram, using the 

hashtag #walkthenaturalartificial, with a short descrip-

tion of the critical statement and the students’ names.

The installations were located in various locations 

in the city, documented with a range of mediums 

(videos, collages, drawings, sounds, mapping, stop-mo-

tion animations, photo-series), using different narra-

tives (rhetorical, performative, symbolical, interac-

tive, programmatic interventions, etc.). The creatively 

expressed and provocative manifestations raised ques-

tions and triggered reactions in the audience regarding 

the urgent and problematic issues of Istanbul and the 

broader context, addressing the discourses, everyday 

practices, future role and relationship of design, plan-

ning, consumerism, economy, culture, natural and 

urban life. (figure 4)

Fig. 4. Manifestations:  

(1) Electro-picnic: Will technology 

feed our stomachs? (2) Neo-na-

tures constructed by extreme 

artificiality. (3) The exchange: 

Bringing-into-nature (tree made 

of trash cans) / Bringing-nature-in 

(grass footsteps in heavily urban-

ized Taksim square). (4) Nature 

as a building element, filling in 

urban gaps / stop-motion story 

of urbanization-overcrowding in 

northern Istanbul. (5) Museum of 

Nature, a near-future dystopia on 

how nature will be experienced 

in urban life. (6) Death in the city: 

Found cow scull re-contextualized 

in urban scenery. (7) Screening 

the nature (short-film). (8) Framed 

view: awareness on our anthro-

pocentric vision. (Images from 

#walkthenaturalartificial)
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• Compreender e associar as diferentes escalas de 
influências no espaço urbano que emergem de 
hábitos quotidianos, de ações de projeto e planea-
mento, de sistemas de governação, etc., e tomar 
posições sobre isso.

• Interrogar a dependência excessiva em relação 
aos dados existentes, a imagens comercializadas e 
ferramentas de representação (visão panorâmica, 
ortofotos, mapas, imagens de satélite).

• Insistir no desenvolvimento de novos padrões 
de pensamento e de vocabulário para abordar as 
situações híbridas, intermediárias e transitórias 
que as polaridades dicotómicas urbano versus 
rural, construído versus natural, centro versus 
periferia não conseguem resolver.

Fig. 5. 250 pessoas durante a 

caminhada e a retrospetiva (fotos 

de Ervin Sezgin e Sevgi Türkkan)
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Learning outcomes and reflections 

All three phases of research, walking and manifestations 

complemented in a highly incorporating and remarkable 

experience for students who are at an early threshold 

of their educational formations. For the tutors, it was 

an opportunity to explore the potentials of the first 

year design studio pedagogy, testing its flexibility and 

capacity as a collective mass in various learning actions 

and environments (figura 5).

Ambiguity appeared as a recurring notion; moving in a 

group of 250, shifting between individual corporeal expe-

riences and mass movement, being guided and pulled 

into site-specific stimulations, the blurred boundaries 

and in-between states of urban/natural/built, etc., co-ex-

istence of multiple scales and timeframes that act over 

this landscape.

As a pedagogical experiment, the outcomes of this walk-

learning experience were multiple:

• The embodied exploration of the many facets and 

complex relationships of Istanbul beyond the pre-

conceived images from mass media.

• Understanding and linking the different scales of 

influences on urban space emerging from everyday 

habits, design and planning actions, systems of 

governing, etc., and taking positions on it.

• Interrogating the over-reliance on existing data, 

commodified images and representation tools 

(the bird’s-eye view, orthographic plans, maps, 

satellite images).

• Urging to develop new thought patterns and 

vocabulary to address the hybrid, intermediate, 

transitory situations which the dichotomous polar-

ities of urban vs. rural, built vs. natural, center vs. 

periphery are insufficient to address.

• Introducing the anthropocentric view to design 

thinking and bringing awareness that every design 

decision has its consequences in bigger scales.

Fig. 5. 250 people during the 

walk and the review (photos by 

Ervin Sezgin and Sevgi Türkkan)
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• Introduzir a visão antropocêntrica para enquadrar 
o pensamento e sensibilizar para o facto de que 
todas as decisões de projeto têm consequências ao 
nível de escalas maiores.

• Experimentar as ferramentas de comunicação 
visual e espacial e os meios representacionais 
(imagem em movimento, som, gráficos, instalação, 
etc.) para manifestar uma afirmação.

Como experiência pedagógica imediata e ousada, o 
processo inteiro pode ser resumido a uma série de partidas 
emancipatórias: do espaço da sala de aula de projeto, do 
campus universitário localizado centralmente, da zona 
de transporte urbano, bem como os atos e hábitos quoti-
dianos, a linguagem do contexto do atelier, mudando 
a visão centrada no trabalho de projeto em sala de 
aula para as realidades complexas da geografia onde 
vivemos. A experiência desta viagem não-itinerante a 
pé foi valiosa em termos de potencialidades como uma 
ingénua e poderosa ferramenta de aprendizagem que 
inclusivamente pode ser aplicada a enormes grupos de 
alunos do primeiro ano e ser usada como uma viagem de 
exploração pelos territórios teóricos, práticos e discipli-
nares ainda por abordar da pedagogia do primeiro ano do 
curso de arquitetura.

Referências

COSTANZO, Denise. 2012. «Travel, trips, study abroad», in Ockman 

J., Williamson R. (ed.), Architecture School: Three Centuries of 

Educating Architects in North America, Cambridge, MIT Press, ASCA.
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• Experimenting with the visual and spatial com-

munication tools and representational mediums 

(moving-image, sound, graphics, installation, etc.) 

to manifest a statement.

As an immediate and bold pedagogical experiment, the 

whole process can be summarized as a series of eman-

cipatory departures: from the studio space, centrally 

located university building, urban transportation zone, 

as well as the everyday acts, habits, language of the 

studio environment, shifting the studio-centric vision 

towards the complex realities of the geography we live 

in. The experience of this non-itinerary journey on-foot 

was valuable for its potentials as a naive and powerful 

learning tool that can even be even applied to massive 

groups of beginner students, and as an exploration into 

the unaddressed theoretical, practical and disciplinary 

territories of first year architectural pedagogy.

References

Costanzo, Denise. 2012. “Travel, trips, study abroad.” In Ockman J., 

Williamson R. (ed.), Architecture School: Three Centuries of Educating 

Architects in North America, Cambridge, MIT Press, ASCA.
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Caminhar e conectar 
como prática pedagógica 
em projetos de paisagismo

Vladimir Bartalini

Paisagem: a parte e o todo

A aventura humana é marcada por separações e a procura 
de conexões, ou seja, de sentido. Dizer (re)conexão, (re)
conectividade, supõe conectar novamente, voltar ao que 
era antes da separação. Uma nostalgia do Todo alimen-
taria o desejo de reconexão. Mas reconectar também pode 
significar dar sentido mais uma vez, estabelecer, nova-
mente e de maneira nova, nexos (sentidos) que possam 
operar juntos: (co)operar. 

Saber-se e sentir-se ao mesmo tempo unido e separado 
da natureza é próprio do ser humano. Talvez não tenha 
sido necessário esperar a divisão do trabalho e das ciên-
cias para nos darmos conta da nossa condição instável e 
incompleta. As visões totalizantes, as concepções unitá-
rias, deixam entrever, antes de mais nada, um desejo 
fusional, uma vontade de reunir. São o reconhecimento, 
mesmo que involuntário, da fragmentação. Por isso, não 
é improvável que desde sempre, embora não sempre, 
tenhamos olhado a natureza como paisagem.

Alguns anos antes de publicar o seu famoso ensaio 
«Filosofia da paisagem» (1913), Georg Simmel escreveu 
«Ponte e porta» (1909), que começa assim:

Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade 

de São Paulo
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Walking and connecting 
as a pedagogical practice 
in landscaping projects

Vladimir Bartalini

Landscape: the part and the whole

The human adventure is marked by separations and the 

search for connections, that is, for meaning. To say (re)

connection, (re)connectivity, presupposes to connect 

again, to return to a previous state before separation. 

Nostalgia for the Whole would fuel the desire for (re)

connection. But (re)connecting can mean also making 

sense once more, establishing, again and in a new way, 

connections (senses) that can work together: (co)operate.

Knowing and feeling ourselves at the same time 

united and separated from nature is characteristic of 

the human being. It may not have been necessary to 

wait for the division of labor and the sciences for us to 

become aware of our unstable and incomplete condition. 

The all-encompassing visions, the unitary conceptions, 

reveal, first and foremost, a fusional desire, a will to 

reunite. They are the recognition, even if involuntary, 

of fragmentation. Therefore, it is not unlikely that we 

have almost always looked at nature as a landscape.

A few years before he published his famous essay 

“Philosophy of the Landscape” (1913), Georg Simmel 

wrote “Bridge and Door” (1909), which starts like this:

Faculty of Architecture 

and Urbanism, University 

of São Paulo
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A imagem das coisas exteriores implica para nós a 

ambiguidade de que o todo, nessa natureza exterior, 

pode tanto passar por ligado como por separado. As 

conversões ininterruptas, tanto das substâncias quanto 

das energias, põem cada objeto em relação com o 

outro, e constituem um cosmos de todos os detalhes. 

Simmel, 1988: 161

A constatação semelhante da exterioridade de um 
objeto em relação a outro está presente em «Filosofia 
da paisagem», e é justamente a paisagem que, a partir 
de certa disposição do espírito, possibilita que elementos 
até então isolados formem um conjunto.

A paisagem também pode ser vista como uma expe-
riência estética que exprime a relação entre Mundo e 
Terra, no sentido que Heidegger atribui a esses termos 
em A origem da obra de arte:

Mundo e Terra são essencialmente diferentes um 

do outro e, contudo, nunca separados. O Mundo 

fundamenta-se sobre a Terra e a Terra irrompe 

enquanto Mundo. [...] O Mundo aspira, no seu repousar 

sobre a Terra, a fazê-la sobressair. Como aquele que 

se abre, o Mundo não tolera nenhum fechamento. 

Porém, a Terra, como aquela que abriga, tende cada 

vez a abranger e a conservar em si o Mundo 

Heidegger, 2010: 121

A paisagem pressupõe a intimidade do embate e da 
pertença mútua de Mundo e Terra. Sendo essencialmente 
diferentes, um não passa sem o outro, e qualquer intro-
missão indevida, qualquer impertinência contra a Terra, 
converte a disputa entre Mundo e Terra em perturbação 
e destruição. Em tal caso, não há paisagem.

A paisagem é, assim, a união do que é essencialmente 
diferente. É já, portanto, uma conexão. E o que há de 
extraordinário na paisagem é que, para ela acontecer, não 
basta somar mecanicamente os elementos visíveis num 
certo canto da terra, não basta considerar os seus signi-
ficados particulares: é preciso criar um novo conjunto.
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The image of outer things bequeaths to us the 

ambiguity that the whole, in this outer nature, 

can both pass through connected and separately. 

Uninterrupted conversions of both substances and 

energies put each object in relation to the other, 

and constitute a cosmos of all details. 

Simmel, 1988: 161

A similar observation of the exteriority of an object 

in relation to another is present in “Philosophy of the 

Landscape,” and it is precisely the landscape that, from a 

certain disposition of the spirit, enables those previously 

isolated elements to form a whole.

The landscape can also be seen as an aesthetic expe-

rience that expresses the relation between World and 

Earth, in the sense that Heidegger ascribes to these 

terms in The Origin of the Work of Art:

World and Earth are essentially different from one 

another and yet never separated. The World is 

grounded on Earth and the Earth breaks out as the 

World. [...] The World aspires, in its resting on the 

Earth, to make it stand out. It does not tolerate, as 

it does, any closure. However, the Earth tends, as it 

does, to embrace and conserve the World itself. 

Heidegger, 2010: 121

The landscape presupposes the intimacy of the clash and 

of the mutual belonging of two divergent terms: World 

and Earth. Being essentially different, one does not exist 

without the other, and any undue intrusion, any imper-

tinence against the Earth, makes the dispute between 

World and Earth become disturbance and destruction. 

In such an event, there is no longer a landscape.

The landscape is thus the union of what is essentially 

different. It is already a connection. And what is extraor-

dinary about the landscape is that, for it to happen, it is 

not enough to mechanically add the visible elements to 

a certain corner of the earth with its particular mean-

ings — a new set must be created.
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Caminhar é uma das portas de acesso à paisagem. 
Segundo Jean-Marc Besse (2009), o ato de caminhar propicia 
a relação imediata e sensível com o mundo. Presume o 
envolvimento, a formação de uma «atmosfera», mais do 
que a distância contemplativa proporcionada pelo olhar.

Mais enfático ainda é o apelo de Besse ao recuperar, 
num ensaio anterior, as reflexões de Charles Péguy:

Ah! Que venha esse cansaço da busca, sempre 

frustrada, do cume mais alto e do bom ponto de vista! 

Desistamos da procura do Lugar e caminhemos. Para 

ter acesso à dimensão verdadeira das coisas [...] é 

preciso chegar mais perto delas [...]. Mais ainda: 

é preciso permanecer em baixo. Encontra-se em 

Péguy essa decisão a favor do baixo, do humilde, do 

húmus, da terra, que ensinam o olhar a surpreender 

o acontecimento, ou seja, o nascimento do ser, por 

assim dizer a «contrapelo», ou pelo avesso. O melhor 

ponto de vista para o mundo é o ponto de vista 

de baixo [...] 

Besse, 2006: 105

A porta de acesso à paisagem proporcionada pelo caminhar, 
a qual Besse identifica com a experiência fenomenológica:

i. leva à perda de referências — quando passamos, 
verdadeiramente, pela experiência da paisagem, 
não sabemos onde estamos;

ii. institui o horizonte, «[...] esta potência de trans-
bordamento do ser que se apresenta na paisagem 
[...]» (BESSE, 2009: 53), esta «dobra incessante do 
mundo que faz do real, definitivamente, um espaço 
inconcluso [...]» (Idem);

iii. evoca o cansaço como condição para o apareci-
mento do mundo — «No ato de caminhar, no âmago 
do meu cansaço, faço o mundo aparecer ao mesmo 
tempo que eu mesmo me faço aparecer, num 
espaço poroso e comum, que é o espaço da paisa-
gem» (Idem: 52);
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The act of walking is one of the access doors to 

this set. According to Jean-Marc Besse (2009), the walk 

provides an immediate and sensitive relationship with 

the world. It presumes the involvement, the formation 

of an “atmosphere,” rather than the contemplative 

distance afforded by the gaze.

Even more emphatic is the appeal of Besse in recov-

ering, in an earlier essay, the reflections of Charles Péguy:

Ah! Let this tiredness of the search, always frustrated, 

come from the highest peak and the good point of 

view! Let’s give up looking for the place and walk 

instead. In order to have access to the true dimension 

of things […] one needs to get closer to them [...]. 

Moreover, it is necessary to remain below. This 

decision is in Péguy in favor of the low, the humble, 

the humus, the earth, who teach the gaze to surprise 

the event, that is, the birth of the being, so to speak, 

the “contrapelo” or the reverse. The best point of 

view for the world is the low point of view [...] 

Besse, 2006: 105

The access to the landscape by walking, which Besse 

identifies with the phenomenological experience:

i. leads to the loss of references — when we truly 

experience the landscape, we do not know where 

we are;

ii. establishes the horizon — “[...] this overflow power 

of the being that presents itself in the landscape 

[...]” (Besse, 2009: 53), this “incessant fold of the 

world that makes the real, definitely, an unfin-

ished space [...]” (Idem);

iii. evokes fatigue as a condition for the appearance 

of the world — “In the act of walking, at the core 

of my fatigue, I make the world appear at the 

same time as I make myself appear, in a porous 

and common space that is the space of the land-

scape” (Idem: 52);
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iv. desmonta a distinção entre sujeito e objeto: 
«A experiência radical da paisagem é um sujeito 
para fora e um fora sem objeto» (Idem: 52–53);

v. permite «dizer o desterro» por meio da arte (poesia, 
pintura), que é também a arte de guardar o segredo 
da paisagem, de indicar a presença ou a passagem 
desse segredo, «sem procurar medi-lo» (Idem: 56). 

Conivência com as diferenças do mundo e com a errância, 
aceitação do inacabamento e do desterro, destituição do 
sujeito e, apesar de tudo isso, a possibilidade de dizer, 
restituir ou prolongar, em suma, de apresentar, digamos, 
«por inteiro», essa experiência radical da paisagem recor-
rendo à poesia. Eis, mais uma vez, as ruturas reivindicando 
e conduzindo a novas conexões.

O facto de uma das portas da paisagem elencadas por 
Besse remeter ao ato de caminhar é por de mais auspi-
cioso para ser desprezado: Besse põe lado a lado, inten-
cionalmente ou não, as três invenções humanas sobre 
as quais Simmel lança as suas reflexões no ensaio que 
encabeça este capítulo — o caminho, a ponte e a porta —, 
propiciando a sua retomada.

Conectores

Diante da natureza que se lhe apresenta, é dado ao 
homem ligar e desligar, sendo que a um ato corresponde 
sempre o outro, afirma Simmel. De facto, dizer que dois 
objetos estão separados já supõe uma relação entre 
ambos, porquanto esses dois objetos e o que se inter-
punha entre eles passam a ganhar um novo sentido que 
não existia antes de serem percebidos como separados. 
Ainda segundo Simmel, todo o fazer humano articula-se 
em torno desta «fórmula»: separar o que está ligado e 
ligar o que está separado (SIMMEL, 1988: 162).

O caminho, a ponte e a porta materializam, de um 
modo especialmente rico, essa «fórmula». O caminho 
gravado sobre a Terra une, objetivamente, um lugar a 
outro, independentemente da frequência da caminhada 
e do facto de ela se efetivar ou não. O grande feito do 
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iv. dismantles the distinction between subject and 

object — “The radical experience of the land-

scape is a subject onto the outside and an outside 

without an object” (Idem: 52–53);

v. allows to “express the exile” through art (poetry, 

painting), which is also the art of keeping the 

secret of the landscape, of indicating the pres-

ence or the passage of that secret, “without 

seeking to measure it” (Idem: 56).

Connivance with the differences of the world and with 

the act of wandering; acceptance of the unfinished and 

the exile; dismissal of the subject and, despite all this, 

the possibility of saying, restoring or prolonging, in 

short, to present — “in full” — this radical experience 

of the landscape by resorting to poetry. Here, again, the 

ruptures are claiming and leading to new connections.

The fact that one of the access doors to the land-

scape pointed out by Besse refers to the act of walking 

is too auspicious to be disregarded: intentionally or not, 

he puts side by side the three human inventions upon 

which Simmel bases his reflections in the essay that 

opens this chapter — the path, the bridge, and the door 

— and favors their resumption.

Connectors

Faced with nature, man can either connect with it or 

disconnect from it. Simmel states that one act always 

corresponds to the other. In fact, to say that two objects 

are separate already presupposes a relation between 

them, since these two objects and what was interposed 

between them start to acquire a new meaning that did 

not exist before they were perceived as separated. Still 

according to Simmel, all human action articulates 

around this “formula”: separating what is connected 

and connecting what is separated (Simmel, 1988: 162).

The path, the bridge, and the door concretely materi-

alize this “formula”. The path inscribed upon the Earth 

links objectively one place to another, regardless of the 
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caminho é «coagular o movimento por meio de uma estru-
tura sólida», ligando o começo ao fim de um percurso, 
coisa que só o homem faz (Idem; 163).

Na ponte, a proeza alcança o ponto máximo, dada a 
particularidade da resistência a vencer:

[…] as margens do rio não são simplesmente 

exteriores uma à outra, mas justamente 

«separadas»; e a noção de separação seria 

desprovida de sentido se não tivéssemos começado 

por religá-las nos nossos pensamentos finalizados, 

nas nossas necessidades, na nossa imaginação 

Idem: 162–163

Este argumento é retomado por Heidegger quatro décadas 
mais tarde, ao reafirmar que as margens só ganham sentido 
e só passam a ser vistas como separadas depois de a 
ponte as unir: «Pela ponte, um lado separa-se do outro» 
(HEIDEGGER, 2006: 131). E o mais admirável é que a ponte, 
vencendo o rio, o mantém livre no seu fluir sob ela e sob o 
céu: «Mesmo lá onde a ponte recobre o rio, ela mantém a 
correnteza voltada para o céu pelo facto de recebê-lo na 
abertura do arco e, assim, libertá-lo novamente» (Idem: 
132). Por não forçar a Terra a nada, deixando-a continuar 
a ser Terra, poucas construções possuem um valor simbó-
lico e estético comparável ao da ponte no que respeita 
às relações entre Terra e Mundo e, portanto, à paisagem.

Simmel já havia notado esta particularidade da ponte: 
ao atingir os seus objetivos práticos de estabelecer a 
ligação entre dois termos dissociados, torna a conexão 
imediatamente sensível (SIMMEL, 1988: 163), sem a 
mediação de «qualquer reflexão abstrata», o que a torna 
comparável à obra de arte, que procede de modo seme-
lhante em relação ao seu «objeto» (Idem).

Por sua vez, a porta, que tanto comunica quanto 
isola, evidencia nitidamente que separar e unir são «dois 
aspectos do mesmo ato» (Idem: 164).

É oportuno realçar os entrelaçamentos que as consi-
derações precedentes estabelecem com a experiência 
da paisagem. Tanto o caminho quanto a ponte e a porta 
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frequency of the walk and whether or not it takes place. 

The great feat of the path is to “coagulate the movement 

by means of a solid structure,” linking the beginning to the 

end of a route, something that only man does (Idem: 163).

In the case of the bridge, the feat reaches its highest 

peak, considering the particularity of the resistance to 

be overcome:

[…] the banks of the river are not simply exterior to 

each another, but just “separated”; and the notion 

of separation would be meaningless if we had not 

begun to reconnect them in our finished thoughts, 

our needs, and our imaginations. 

Idem: 162–163

This argument is taken up by Heidegger four decades later 

when he reaffirms that the riverbanks only make sense 

and are only seen as separated after the bridge unites 

them: “By means of the bridge, one side separates from 

the other” (Heidegger, 2006: 131). And the most striking 

thing is that the bridge, by overcoming the river, keeps it 

free in its flow under it and under the sky: “Even where 

the bridge overtakes the river, it keeps the stream facing 

the sky by receiving it in the opening of the arch and thus 

again releasing it” (Idem: 132). By not forcing the Earth, by 

letting it continue to be Earth, few constructions attain a 

symbolic and aesthetic value comparable to that of the 

bridge as far as the relations between Earth and World, 

and thus the landscape, are concerned.

Simmel had already taken notice of this particularity 

of the bridge: by achieving its practical goals of estab-

lishing the connection between two separated terms, 

the bridge makes the connection immediately sensi-

tive (Simmel, 1988: 163), without the mediation of “any 

abstract reflection,” and thus makes it comparable to 

the work of art, which proceeds in a similar way in 

relation to its “object” (Idem).

In turn, the door, which both communicates and 

isolates, clearly shows that separating and connecting 

are “two aspects of the same act” (Idem: 164).
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indicam, nas palavras de Simmel, «a capacidade espe-
cificamente humana, face à natureza, de recortar uma 
parcela na continuidade infinita do espaço, conferindo-

-lhe uma unidade particular, consoante a um só e único 
sentido» (Idem). Ainda é Simmel quem chama a atenção 
para o que isso implica: um pedaço do espaço, ao destacar-

-se de um todo, autonomiza-se, promovendo a sua 
unidade interna. O mesmo acontece com a paisagem, na 
qual Simmel, ao refletir sobre ela quatro anos mais tarde, 
identifica a mesma operação: a paisagem é uma parte 
que é arrancada de um todo e que se torna um conjunto 
independente e coeso (Idem: 234).

Se o caminho, a ponte e a porta têm esta capacidade 
aparentemente paradoxal de unir separando e separar 
unindo, também implicam movimento. O mesmo acontece 
com a paisagem, que une ao separar e requer o desloca-
mento para ser experienciada.

Mas se, como foi proposto atrás, a paisagem é disjunção-
-conexão que se dá quando o emaranhamento entre Mundo 
e Terra se manifesta de um modo evidente, indubitável, 
imediato, dispensando mesmo a mediação de «qualquer 
reflexão abstrata» — o facto de a ponte ser mais «paisa-
gística» do que a casa é exemplar — e só se desvela pelo 
ato de caminhar, e se, por outro lado, essas manifestações 
escasseiam ou estão totalmente ausentes no quotidiano 
das nossas cidades, então que caminhos poderão conduzir à 
paisagem (e ao seu projeto) sem que isso obrigue à evasão? 

Tome-se o caso dos rios que foram degradados e ocul-
tados pela urbanização. Deles não restaram senão frag-
mentos que facilmente poderiam ser considerados desti-
tuídos de significado, toda a espécie de objetos insólitos 
que, não obstante, passam despercebidos ou sem decla-
rarem os seus nexos com o corpo velado ao qual remetem, 
e tampouco entre si. É no tramitar de um a outro que 
poderiam ganhar sentido, como as palavras numa frase.

Nos trajetos urbanos, porém, as conjunções quase 
nunca estão à disposição para restabelecerem sentidos 
perdidos, e outros sentidos que venham a estabelecer-se 
nem sempre dirão o rio. Admitindo que exprimir a relação 
Mundo-Terra é próprio da paisagem, somos induzidos a 
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It is appropriate to emphasize the interlacings that 

the previous considerations maintain with the experi-

ence of the landscape. The path, the bridge and the door 

indicate, in Simmel’s words, “the specifically human 

ability, in face of nature, to cut a parcel in the infinite 

continuity of space, ascribing to it a particular unity, 

according to one and only sense” (Idem). It is Simmel 

who draws attention to what this implies: a piece of 

space, when detached from a whole, becomes autono-

mous by promoting its internal unity. The same happens 

to the landscape, in which Simmel, when reflecting on it 

four years later, identifies the same operation: landscape 

is a part that is taken out from a whole and becomes an 

independent and cohesive set (Idem: 234).

If the path, the bridge, and the door have this seem-

ingly paradoxical ability to connect by separating and 

separating by connecting, they also involve movement. 

The same goes for the landscape, which connects by 

separating and requires a displacement in order to be 

experienced.

But if, as was proposed above, the landscape is disjunc-

tion-connection that occurs when the entanglement 

between World and Earth manifests itself in an evident, 

undeniable, immediate way, even dispensing the media-

tion of “any abstract reflection” — the bridge being more 

“scenic” than the house is really exemplary — and only 

reveals itself by the act of walking, and if, on the other 

hand, these manifestations are scarce or totally absent in 

the daily life of our cities, then what paths can lead to the 

landscape (and its project) without implying an evasion? 

Just think back of rivers that have been degraded 

and hidden by urbanization. Nothing remains of them 

but fragments that could be easily deemed devoid of 

meaning, all sorts of strange objects that nevertheless 

go unnoticed or without declaring their links with the 

veiled body to which they refer, and neither among 

themselves. It is in the passage from one to the other that 

they could acquire meaning, like words in a sentence.

In urban paths, however, conjunctions are almost 

never available to reestablish lost meanings, and other 
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indagar se é possível haver uma experiência paisagística 
nas cidades atuais. A resposta que primeiro assoma é 
um «não». Fragmentos, pedaços incoerentes e soltos, 
ainda que formados ou habitados por plantas e água, 
pedras e animais, e mesmo que exibam feições naturais, 
não bastam para trazer à tona os apelos da terra, que 
ativam a vontade ou convidam ao repouso; nem para 
deixar a imaginação ascender e planar na matéria impal-
pável do ar.

Por outro lado, o anseio pela paisagem leva a responder 
«sim». E para que essa resposta não passe de mero volun-
tarismo, contribuem justamente os fragmentos, os indícios 
ainda pulsantes e mesmo os acenos espectrais da Terra. 
Além do ato de caminhar, que por si já permite alinhavar 
e dar nexo ao díspar, cumpre reconhecer o valor intrínseco 
dos fragmentos que, no caso dos córregos, são os indícios 
que denunciam os corpos ocultados. Enquanto metoní-
mias, detêm algo dos referentes ausentes e só aguardam 
imagens adequadas para exprimirem convincentemente 
essa relação. Atualizada essa potência, seria possível 
trazer o rio à presença (mesmo que não seja percorrido 
em sequências lineares a jusante ou a montante).

O caso do córrego Água Preta, um curso de água 
totalmente oculto (e anónimo até há alguns anos) que 
percorre bairros da região sudoeste da cidade de São 
Paulo, pode servir de exemplo. Detetar os seus vestígios, 
as suas pistas, requer manobras tortuosas e uma atenção 
cuidadosa; seguir o seu caminho é sofrer a alternância 
de aparições surpreendentes e longas ausências. É uma 
experiência de descontinuidade, fragmentação — o oposto 
de uma paisagem. Entretanto, intervenções pontuais de 
diferentes naturezas, nas suas nascentes, no curso médio 
e no trecho final, alinhavadas peli ato de caminhar, têm 
contribuído para o afloramento — se não literal, pelo 
menos simbólico — do rio, estimulando assim operações 
similares em muitos outros córregos ocultos em São Paulo.

Nas nascentes, a iniciativa de intervenção proveio de 
um grupo de moradores e limitou-se a detetar, recolher 
e manifestar a água nas suas nascentes, de uma maneira 
talvez explícita de mais, mas ainda assim eficiente.
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meanings that may be established will not always lead 

to the river. Assuming that expressing the World-Earth 

relation is characteristic of the landscape, one is led 

to inquire about the possibility of having a landscape 

experience in our modern cities. The answer that first 

emerges is a negative one. Fragments, incoherent and 

loose pieces, though formed or inhabited by plants 

and water, rocks and animals, and even if they exhibit 

natural features, are not enough to bring to the surface 

the appeals of the Earth, which activate the will or invite 

to rest; nor to let imagination soar and glide in the 

impalpable matter of the air.

On the other hand, the longing for the landscape 

leads us to say “yes”. The still pulsating signs (and even 

the spectral nods of the Earth) contribute precisely to 

overcome the mere voluntarism of this positive answer. 

In addition to the act of walking, which by itself already 

allows tying up and giving nexus to what has lost its 

meaning, it is necessary to recognize the intrinsic value 

of the fragments that, in the case of the streams, are 

the indications that denounce the hidden bodies. While 

metonymy, they hold something of the absent referents 

and rely only on adequate images to convincingly express 

this relation. By upgrading this potency, it would be 

possible to bring the river into presence (even if it is not 

traversed in upstream or downstream linear sequences).

The case of the Água Preta stream, a totally concealed 

(and still anonymous just a few years ago) watercourse 

running through neighborhoods in the southwest region 

of the city of São Paulo, can serve as an example. Detecting 

its vestiges, its clues, requires torturous maneuvers and 

careful attention; to follow its path is to suffer the alter-

nation of astonishing apparitions and long absences. It is 

an experience of discontinuity and fragmentation — the 

opposite of a landscape. However, punctual interventions 

of different nature — in its springs, in its middle course 

and in its final stretch, tacked by the act of walking, 

have contributed to the river’s upwelling, if not liter-

ally, at least symbolically, and thus encouraging similar 

operations in many others hidden streams in São Paulo.



Fig. 1. 

Nascente do córrego Água Preta 

recolhida num tanque  

/ 

Source of the Água Preta stream 

collected in a tank

Fig. 2. 

«Eu rio debaixo da ponte»  

/ 

“Eu rio debaixo da ponte”

No curso médio, é pela arte e pela 

palavra poética que o rio ausente 

é trazido à presença.

In the middle course, it is by 

art and by the poetic word that 

the absent river is brought into 

presence.

Jogo de palavras com o duplo 

sentido da palavra «rio», que 

pode ser o substantivo «rio» ou 

a primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo do verbo 

«rir».

Wordplay with the double 

meaning of the word “rio,” 

which in Portuguese can be 

either the noun “river” or the 

first person singular of the 

present tense of verb “rir” 

(to laugh). In a literal translation: 

“Me, river under the bridge” or 

“I laugh under the bridge.”



5

Fig. 3. 

A pergunta «Para onde corre o 

Água Preta?» refere-se a um 

sujeito oculto, não presente 

 /  

The question “Where does Água 

Preta flow?” refers to a hidden, 

not present subject

Fig. 4. 

A resposta «Aqui passa o Água 

Preta» alude ao lugar indetermi-

nado do ausente  

/ 

The answer “Here passes the Água 

Preta” alludes to the place where 

the absent one is

Finally, near the river’s mouth, 

the intervention by architect 

Lina Bo Bardi in the SESC Fábrica 

Pompeia recovers the hidden 

stream by implanting, on its 

bed, a deck where people can 

metaphorically sunbathe with 

their feet in the river.

Finalmente, perto da foz do rio, a 

intervenção da arquiteta Lina Bo 

Bardi no SESC Fábrica Pompeia 

recupera o córrego oculto, implan-

tando, no seu leito, uma plataforma 

de madeira onde as pessoas podem 

apanhar sol, metaforicamente, com 

os pés no rio.

Fig. 5. 

Plataforma de madeira no leito do 

córrego Água Preta no SESC Fábrica 

Pompeia  

/ 

Deck on the bed of the stream 

Água Preta in SESC Fábrica 

Pompeia
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Em suma, pela caminhada que os alinhava, os traços 
dispersos do córrego, uma vez resgatados, retrabalhados 
e reconfigurados, podem recuperar o fluxo oculto da água 
e restaurar uma nova unidade que já dispensa um trata-
mento literalmente coeso, fazendo uso de uma diversi-
dade de línguas para dizer (exprimir) o rio novamente e, 
assim, formar novas paisagens.
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At the headwaters, the intervention initiative came 

from a group of residents and was limited to detecting, 

collecting and manifesting the water at its source, in 

a way that was perhaps too explicit, but in any case 

efficient.

In short, the act of walking tacked the dispersed 

traces of the stream and these traces, once rescued, 

reworked, and reconfigured, can recover the concealed 

stream of water and restore a new unity that already 

dispenses a cohesive treatment, making use of a diver-

sity of languages   to say (to express) the river again and 

thus form new landscapes.
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Modelo Educativo de Gestão 
Urbana no Contexto Sérvio: 
Planear para Múltiplos 
Públicos

Uroš Radosavljević
Aleksandra Đorđević

1. Planeamento Urbano e Projeto no Ensino 
Contemporâneo numa Época de Mudança

Com a mudança do planeamento racional modernista para 
um planeamento colaborativo e com o conjunto de dife-
rentes modos e práticas de planeamento que surgiram 
no final do milénio, o planeamento urbano e o ensino de 
projeto também tiveram de mudar. Segundo Sandercock 
(1999: 535), a mudança pós-moderna no planeamento 
da educação levantou um conjunto de questões sobre o 
conhecimento: como é constituído, por quem, para quem 
e com que finalidades.

Com estas questões importantes em mente, no ensino 
e na prática, os autores de projetos urbanos e os urba-
nistas devem aprender a colaborar com outros agentes 
de forma a alcançarem novos valores e conhecimentos 
(Radosavljević, Lalović e Milovanović Rodić, 2013), e 
também precisam de adquirir conhecimentos políticos, 
em vez de meros conhecimentos técnicos e científicos 
(Forester, 1989). Além disso, Campbell afirma que o 
planeamento urbano é um «campo pragmático onde o 
significado teórico é construído através do envolvimento 
da comunidade e através da prática profissional, estando 
as definições inscritas em códigos de zonamento, medidas 

Faculdade de Arquitectura  

da Universidadede de Belgrado
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Educational Urban 
Management Model in 
Serbian Context: Planning 
for Multiple Publics

Uroš Radosavljević

Aleksandra Đorđević

1. Urban Planning and Design 
Contemporary Education in  
the Time of Change

With the turn from the modernist rational planning 

towards a collaborative planning and the array of 

different ways and practices of planning which emerged 

at the end of the millennium, urban planning and 

design education had to change as well. According to 

Sandercock (1999: 535) the post-modern turn in plan-

ning education has raised a set of questions about how 

knowledge is constituted, by whom, for whom, and for 

what purposes.

With these important questions in mind, in the 

education and practice of urban designers and plan-

ners they need to learn how to collaborate with other 

stakeholders to achieve new values and knowledge 

(Radosavljević, Lalović and Milovanović Rodić, 2013), and 

they need to possess political knowledge as well, rather 

than purely technical and scientific knowledge (Forester, 

1989). Additionally, Campbell states that urban plan-

ning is a “pragmatic field where theoretical meaning 

is constructed through community engagement and 

professional practice, and definitions are inscribed in 

Faculty of Architecture  

at the University of Belgrade
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políticas, planos e leis de uso do solo (Campbell, 2013: 78), 
e estamos profundamente convencidos de que o mesmo 
se aplica à gestão urbana e ao projeto urbano.

Por conseguinte, em consequência destas mudanças na 
disciplina de planeamento urbano, gestão e projeto  — as 
quais se refletem no ensino de urbanistas e arquitetos —, 
temos de nos perguntar o que os alunos serão capazes de 
fazer nos seus futuros trabalhos profissionais, em termos 
de aplicação dos conhecimentos, em vez de se limitarem 
a saber coisas e adquirirem conhecimentos teóricos. É de 
suma importância, pois, influenciar os alunos na maneira 
como pensam, sentem e agem para que produzam resul-
tados educativos significativos.

Ao enfatizarmos o trabalho prático no âmbito do ensino 
de planeamento urbano, gestão e projeto, pretendemos 
que os alunos construam o seu próprio sentido do mundo, 
para que possam ver, ouvir, sentir, cheirar e provar — 
aquilo a que Bain chama (2004: 26) o início do processo de 
conectar todas essas sensações no cérebro para construir 
padrões de novos modelos mentais da realidade. Partindo 
da argumentação de Bain (Bain, 2004: 28–31) de que os 
modelos mentais são importantes, embora na verdade 
mudem lentamente, nas suas tarefas práticas os alunos 
realizam trabalhos que lhes permitem testar o seu próprio 
pensamento, receber feedback de mentores num fértil 
contexto de problemas e questões. Num tal contexto, os 
alunos podem começar a compreender estruturas, como 
partes individuais se relacionam com o todo e formular 
perguntas que tenham um papel essencial no processo 
de aprendizagem, na modificação de modelos mentais e 
na construção de conhecimentos. Ou, usando as palavras 
do próprio Bain quando refere que o empenho pessoal 
é fundamental: «As pessoas aprendem melhor quando 
fazem uma pergunta importante e estão empenhadas 
em obter respostas, ou quando adotam um objetivo que 
pretendem alcançar» (Bain, 2004: 31). Estas considera-
ções também são fundamentais para a gestão urbana 
(urban management), já que o significado epistemológico 
da palavra manage — que deriva da palavra italiana mane-
ggiare, que significa «manejar», sobretudo ferramentas, 
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zoning codes, policies, plans and land use law” (Camp-

bell, 2013: 78), and we strongly believe the same goes 

for urban management and urban design.

Therefore, due to these shifts in the discipline of 

urban planning, management and design, which is 

reflected in the education of planners and architects, 

we have to ask ourselves what students will be able to 

do, rather than only know, in their future professional 

work, in terms of applying knowledge, not just knowing 

things and having theoretical knowledge. That is why 

it becomes of crucial importance that we want to influ-

ence students in the way they think, feel and act in 

producing significant educational outcomes.

By putting emphasis on the practical work in the 

urban planning, management and design education, 

we intend that students construct their sense of the 

world, so they can by themselves see, hear, feel, smell, 

and taste, in what Bain calls (2004: 26) the beginning 

of connecting all those sensations in the brain to build 

patterns of new mental models of reality. Building on 

Bain’s arguments (Bain, 2004: 28–31) that mental models 

are important, but indeed change slowly, in their prac-

tical tasks students have assignments that allow them to 

test their own thinking, receive feedback from mentors 

in a rich context of problems and issues. In such a way 

and context, students can start understanding struc-

tures, how individual parts relate to the whole, and start 

formulating questions which have an essential role in 

the process of learning and modifying mental models 

and constructing knowledge. Or to put in Bain’s words 

when he speaks that caring is crucial: “People learn 

best when they ask an important question that they 

care about answering, or adopt a goal that they want 

to reach” (Bain, 2004: 31). We find it critical for urban 

management too, since the epistemological meaning of 

the word manage—which comes from the Italian word 

maneggiare, meaning handling, especially the tools, 

with a root in the Latin word manus (manual)—stands 

for treating something with care, and originally denoted a 

person who trains and takes care of horses (Williams, 1983: 
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a partir o étimo latino manus (mão, manual) — implica 
tratar algo com cuidado e denotava inicialmente uma 
pessoa que treina e cuida de cavalos (Williams, 1983: 189). 
Antes de abordarmos as questões de gestão urbana no 
ensino, definiremos o seu contexto no âmbito da coope-
ração entre a academia e as comunidades locais.

2. Modelo de cooperação entre a Faculdade 
de Arquitetura de Belgrado e as 
comunidades e governos locais

Na sequência dos processos de transição da sociedade 
sérvia do sistema socialista para a democracia liberal 
de mercado a partir de 2000, começou a surgir uma 
cooperação mais intensa entre a Faculdade de Arquite-
tura de Belgrado e as comunidades e governos locais. 
As mudanças democráticas implicaram a necessidade de 
formas mais inclusivas de governação e gestão urbana 
e um planeamento inclusivo e participativo, sendo a 
academia o lugar natural para que esse impulso emergisse. 
Desde então, a Faculdade de Arquitetura de Belgrado tem 
desenvolvido novas formas de ensino académico nos seus 
cursos, apoiando os processos de desenvolvimento local 
relativos às necessidades de autogestão local na Sérvia 
desde o início do século XXI.

Nesse sentido, um dos cursos principais é Gestão 
Urbana, concebido e conceptualizado pelo professor 
doutor Uroš Radosavljević a partir do ano letivo de 
2010–2011 como uma disciplina opcional nos estudos 
académicos dos mestrados de Arquitetura na Faculdade 
de Arquitetura da Universidade de Belgrado.

3 Curso de Gestão Urbana  
— Gestão do Desenvolvimento em 
Contexto Territorial através do Ensino

O curso de Gestão Urbana tem como objetivo promover 
nos alunos a compreensão e a construção de novos conhe-
cimentos por meio de investigações teóricas e práticas 
baseadas em paradigmas contemporâneos de gestão 
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189). Before moving to urban management issues in 

education, we will set the context for it in the coop-

eration between the academia and local communities.

2. Cooperation model between the 
Faculty of Architecture in Belgrade 
and local communities and 
governments 

A more intense cooperation between the Faculty of 

Architecture in Belgrade and local communities and 

governments in Serbia emerged with the processes of 

the transition of the Serbian society from the socialist 

system to a liberal market democracy from 2000. Demo-

cratic changes brought the need for more inclusive 

forms of urban governance, management and inclu-

sive, participatory planning, and the Academia was a 

natural place for that impulse to emerge. Since then, 

the Faculty of Architecture in Belgrade has been devel-

oping new ways of academic education in its courses 

by supporting local development processes regarding 

the needs of local self-government in Serbia from the 

beginning of the 21st century. 

One of the leading courses in that respect is the 

Urban Management course, designed and conceptual-

ized by Professor Ph.D. Uroš Radosavljević from the 

school year 2010/11 as an elective subject at the master 

academic studies of Architecture at the Faculty of Archi-

tecture at the University of Belgrade. 

3. Urban Management Course  
— Managing Development in a 
Territorial Setting through Education

The aim of the Urban Management course is that students 

acquire understanding and construct new knowledge 

through theoretical and practical research based on 

contemporary urban management and governance 

paradigms. Since the substance of those new concepts 

involves the participation of actors and stakeholders 
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urbana e governação. Como a substância desses novos 
conceitos implica a participação de agentes e partes inte-
ressadas na criação, reorganização e transformação do 
espaço numa sociedade pluralista, em cada ano letivo 
o curso é desenvolvido num polígono da vida real em 
contexto urbano e em cooperação com diferentes comu-
nidades e níveis governamentais locais (e por vezes 
nacionais) na Sérvia. Esta abordagem permite aos alunos 
adquirirem conhecimentos contemporâneos sobre gestão 
urbana e governação e prepara-os para o desempenho 
profissional na prática do desenvolvimento urbano, além 
de lhes proporcionar uma compreensão do papel dos 
arquitetos e urbanistas nestes processos. Ademais, este 
modelo educativo de cariz cooperativo profundamente 
enraizado em experiências e problemas da vida real, bem 
como em sonhos acalentados, traz diversos benefícios às 
comunidades e governos locais através da elaboração de 
visões criativas, estudos especializados de gestão urbana, 
ocasionais soluções e projetos espaciais dos alunos de 
natureza provocante e fortemente relacionados com 
questões específicas de desenvolvimento local.

Como o curso de Gestão Urbana está profundamente 
enraizado na comunidade, entendemos o ensino do 
planeamento urbano como um meio de mudança social, 
diferente — embora complementar — do planeamento 
tradicional relativo ao uso do solo.

Neste processo, é de importância fundamental para nós 
que os alunos apliquem, questionem e testem os conhe-
cimentos teóricos que adquiriram, a sua compreensão 
conceptual da área do planeamento urbano e as suas 
competências práticas na arena da vida real no contexto 
de situações complexas e de uma rede de intervenientes, 
cada um deles apresentando particularidades e, frequen-
temente, interesses conflituosos no âmbito de um mesmo 
território. Isto também significa que o contexto de solução 
de problemas é tão importante quanto o próprio enqua-
dramento e definição do problema, implicando assim, 
adicionalmente, que a capacidade de fazer a pergunta 
certa é crucial para qualquer processo educativo, bem 
como para planeamento e gestão urbana.
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in creating, reorganizing and transforming space in a 

pluralistic society, the course is organized each school 

year on a real-life polygon in an urban setting in coop-

eration with different local (and sometimes national) 

level governments and communities in Serbia. This 

approach enables students to acquire contemporary 

urban management and governance knowledge and be 

prepared for professional action in the practice of urban 

development, as well as to understand the role of archi-

tects and urban planners in these processes. Additionally, 

this cooperative educational model deeply embedded in 

real-life experiences, problems and envisioned dreams 

brings diverse benefits to local communities and govern-

ments through the preparation of creative visions, expert 

urban management studies, sometimes students’ provoc-

ative spatial solutions and designs strongly related to 

specific local development issues.

Since the Urban Management course is deeply 

grounded in the community, we place planning educa-

tion as a mean of social change, different from, yet 

complementary to, the traditional land use planning. 

In such a process, it is of crucial importance for us 

that students apply, challenge and test their theoret-

ical knowledge, conceptual understanding of the plan-

ning field and practical skills in the real-world arena 

within complex situations and a net of actors, each of 

them having particular and often conflicting interests 

within the same territory. This also means that the 

problem-solving context is as much important as the 

very setting and the definition of the problem, which 

further means that the ability to ask the right question 

is crucial for any education process, as well for planning 

and management.

4. Description of the Pedagogical Model  
in the Urban Management Course:  
Cultural Tourism of Kikinda

During the fall semester of the school year 2015/16, 

educational project Cultural Tourism of Kikinda in the 
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4. Descrição do Modelo Pedagógico  
no Curso de Gestão Urbana:  
Turismo Cultural de Kikinda

Durante o semestre de outono do ano letivo de 2015–2016, 
o projeto educativo Turismo Cultural de Kikinda no curso 
de Gestão Urbana foi realizado no âmbito da cooperação 
entre a Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Belgrado e a cidade de Kikinda. 

Os alunos foram confrontados com o enquadramento 
de investigação de problemas por via de uma questão 
essencial lançada pelos mentores do curso relativa-
mente à regeneração da cidade através do turismo e da 
cultura: O que existe de tão especial no padrão cultural, na 
tradição, no lugar e no património arquitetónico? Foram 
levantadas questões adicionais sobre como as caracte-
rísticas de um determinado local durante a regeneração 
através da cultura, com todas as suas especificidades 
e práticas culturais, são reconhecidas e articuladas 
usando a arquitetura de acordo com critérios e valores 

Fig. 2. Alunos recolhendo informa-

ções no terreno: Museu de Kikinda

Fig. 1. Alunos e mentores traba-

lhando com a comunidade local: 

Terra Pannonica, aldeia de Mokrin, 

Kikinda
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Urban Management course was conducted in the frame-

work of cooperation between the Faculty of Architecture 

at the University of Belgrade and the City of Kikinda.

Students were confronted to the research-problem 

framework with the key research question which was 

raised by the mentors in the course for the city regener-

ation through tourism and culture — what is so special 

concerning the cultural pattern, tradition, place and 

architectural heritage? Further questions were raised 

as to how the characteristics of a particular site during 

regeneration through culture, with all its specifics and 

cultural practices, are recognized and articulated using 

architecture according to contemporary criteria and 

values: authenticity and uniqueness, originality and 

specificity? 

The educational process was comprised of five 

interconnected phases. The first phase focused on the 

research, analysis and mapping of existing cultural 

and tourist facilities and programs. Students were 

obliged to choose one of ten essential topics that link 

culture and tourism: Legends and toponyms, Cultural 

and architectural heritage; Cultural amenities and 

programs; Cultural, art, gastronomic manifestations; 

Cultural pattern; Locally specific products; Natural 

environment, flora and fauna; Sport and recreation; 

Communications, Services and Tourist information 

and Accommodation facilities and capacities (Radosav-

ljević, Đorđević and Radosavljević, 2016). Under each of 

them, students mapped the existing assets and deter-

mined the values and the potentials of the site. This 

preliminary research was re-examined and deepened 

after the site visit. The exploration of the context was 

used for meeting with the facilities’ representatives 

and the civil sector. The second phase dealt with the 

definition of a vision consistent with integrated spatial 

and program concept and spatial networks and facilities 

of cultural tourism. This phase resulted in the sugges-

tion of numerous creative projects that can be applied 

on the site to achieve overall goals that have been set 

during the vision creation. In the third phase, each 

Fig. 2. Students collecting infor-

mation on the ground: Museum 

in Kikinda

Fig. 1. Students and mentors 

working with the local commu-

nity: Terra Pannonica, Mokrin 

village, Kikinda
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contemporâneos como autenticidade e singularidade, 
originalidade e especificidade.

O processo educativo consistiu em cinco fases inter-
ligadas. A primeira fase concentrou-se na investigação, 
análise e levantamento das instalações e programas cultu-
rais e turísticos existentes. Os alunos tiveram de escolher 
um dos dez tópicos essenciais que interligam cultura e 
turismo: Lendas e Topónimos, Património Cultural e Arqui-
tetónico; Equipamentos e Programas Culturais; Mani-
festações Culturais, Artísticas e Gastronómicas; Padrão 
Cultural; Produtos Locais Específicos; Ambiente Natural, 
Flora e Fauna; Desporto e Atividades Recreativas; Comu-
nicações, Serviços e Informações Turísticas, Instalações 
de Alojamento e Volume de Ocupação (Radosavljević, 
Đorđević e Radosavljević, 2016). No âmbito de cada um 
dos tópicos, os alunos procederam ao levantamento dos 
bens e recursos existentes e determinaram os valores e os 
potenciais do sítio. Esta investigação preliminar foi reexa-
minada e aprofundada após a visita ao local. A exploração 
do contexto possibilitou a reunião com os representantes 
dos equipamentos e com o setor civil. Na segunda fase 
procedeu-se à definição de uma visão consistente com o 
conceito integrado de espaço e programa, bem como de 
redes espaciais, e equipamentos de turismo cultural. Esta 
fase resultou na sugestão de inúmeros projetos criativos 
que podem ser aplicados no local para atingir os objetivos 
gerais definidos durante a criação da visão. Na terceira 
fase, cada aluno selecionou um dos projetos assim criados 
para aprofundar as intervenções espaciais e programá-
ticas e os projetos de projeto urbano baseados na análise 
de casos de estudo relativos a programas e projetos simi-
lares que já haviam sido implementados. Na última fase, 
cada um dos projetos dos alunos foi integrado no plano 
de gestão urbana para a ativação gradual relativamente 
à distribuição espacial de projetos individuais, calendari-
zação, recursos e fundos disponíveis. 

Fig. 3. Modelo pedagógico de 

Gestão Urbana.
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student selected one of the created projects to further 

develop regarding spatial and program interventions 

and urban design projects that were supported by case 

study analysis of similar programs and projects that 

have already been implemented. In the last phase, each 

of the students’ projects was integrated into the manage-

ment plan for the step-by-step activation concerning 

spatial distribution of individual projects, timeframe, 

available resources and funds.

Fig. 3. Pedagogical Urban 

Management model.
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5. Aplicação do modelo pedagógico 
— exemplo do projeto de um aluno: 
Vamos cozinhar juntos

Classificado como um monumento de enorme importância 
para a República da Sérvia, Suvača em Kikinda é um 
moinho de moagem a seco movido por tração a cavalo e é 
um dos dois únicos ainda preservados na Europa (Spome-
nici kulture u Srbiji, 2018). Em 2013, foi integrado na lista 
de intervenções prioritárias como parte do processo de 
Ljubljana 2: reabilitação do nosso património comum, 
implementado pelo Conselho da Europa / UE. A inaugu-
ração de Suvača foi assinalada com um evento particular, 
intitulado Em Suvača às 5 da tarde, no qual mulheres 
da associação local Suvača vestiram roupas tradicionais 
e prepararam bolos tradicionais. Estima-se que cerca de 
trezentos visitantes participaram neste evento.

O projeto foi desenvolvido após a visita ao local, onde os 
alunos tiveram a oportunidade de se reunir com mulheres 
e associações locais, as quais expressaram a necessi-
dade de espaços onde pudessem expor os seus produtos, 
apresentar a muito valorizada oferta turística e visitas 
guiadas no incrível cenário que alberga o antigo moinho 
de Suvača (figura 2). Nesse sentido, o projeto pretende 
usar esta ideia inicial e os recursos existentes para criar 
novas ofertas e projetos, ao passo que a reconstrução 
de Suvača e da área contígua criará um ponto de partida 
positivo para o surgimento de workshops de culinária local.

A ideia básica é criar oficinas de formação de equipas 
em Suvača, como o caso da iniciativa Vamos cozinhar 
juntos! No âmbito do programa, os participantes teriam 
a oportunidade de aprender sobre produtos locais especí-
ficos de Kikinda através de atividades lúdicas e educativas, 
de preparar e saborear pratos tradicionais, de competir 
entre si e levar no final os seus produtos para casa como 
uma memória de um período agradável de trabalho em 
equipa. Este projeto almeja envolver diferentes tipos de 
intervenientes no projeto: incentivar jovens (estudantes 
e outros) a voluntariarem-se, bem como pessoas locais do 
ramo da culinária e da gastronomia para serem mentores 
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5. Application of the pedagogical model 
— Example of a student project:  
Let’s cook together

Suvača in Kikinda is a horse-powered dry mill listed as a 

monument of the greatest importance for the Republic 

of Serbia and it is one of the only two preserved in 

Europe (Spomenici kulture u Srbiji, 2018). In 2013, it 

was placed on the priority list of interventions as a part 

of Ljubljana process 2: rehabilitation of our common 

heritage implemented by the Council of Europe / EU. 

The opening of Suvača was marked by a particular event, 

At Suvača at 5 pm, where women from the local associ-

ation Suvača were dressed in traditional clothes and 

prepared traditional pastry. It is estimated that around 

300 visitors participated in this event.

The project was developed after the site visit, where 

students had both a chance to meet with local women 

and local associations who expressed the need for the 

spatial capacities where they could exhibit their prod-

ucts and the overrated tourist offer and guided tour in 

the amazing setting such as the old horse-powered mill 

of Suvača (figure 2). Having this in mind, the project 

aims to use this initial idea and existing resources to 

create new offer and projects, while the reconstruction 

of Suvača and the adjoining area will create positive 

starting ground for culinary workshops to appear. 

The basic idea is to have team building workshops 

in Suvača — Let’s cook together! Within the program, 

participants would have the opportunity to learn about 

specific local products of Kikinda through game and 

education, to prepare and taste traditional dishes, 

compete and pack their products, which in the end 

they will bring back home as a memory of a lovely time 

and teamwork. The project strives to involve different 

types of actors in the project: activate young people—

students and pupils—as volunteers, local people in 

the field of culinary and gastronomy as mentors, 

lecturers, participants from abroad. It is expected that 

the inclusiveness of the process will influence in raising 



| 
 1

60
U

ro
š 

Ra
do

sa
vl

je
vi

ć,
 A

le
ks

an
dr

a 
Đ

or
đe

vi
ć

e formadores, além de recorrer a participantes vindos do 
estrangeiro. Espera-se que a inclusividade do processo 
tenha impacto na sensibilização para a responsabilidade 
social e económica (pessoal e municipal). 

Uma oferta mais atrativa e um programa de workshops 
de melhor qualidade, aliados a um bom marketing, 
afetarão a procura e aumentarão o número de visitas ao 
monumento de Suvača, criando assim uma maior varie-
dade de benefícios espaciais, económicos e sociais para 
a cidade e para a comunidade.

6. Conclusões

Quais são as principais conclusões deste modelo de 
ensino? Em primeiro lugar, é essencial motivar e envolver 
os alunos em situações da vida real, dado que isso não 
só proporciona perceções valiosas sobre o funciona-
mento do mundo real, como também, num sentido mais 
crucial, permite aos alunos começarem a preocupar-se 
com problemas, territórios e pessoas, o que, por sua 
vez, estabelece laços fortes entre os intervenientes e os 
alunos, ajudando ainda os alunos a construírem conhe-
cimentos sobre gestão e projeto urbano que vão mais 
além da mera teoria. Assim, este modelo de ensino e 
aprendizagem significa que os estudantes de arquitetura 
e urbanismo precisam de adquirir novas competências, 
segundo a definição de Leonie Sandercock (1999: 540): 
«Implica aprender a trabalhar com comunidades diversas, 
ao invés de ser porta-voz delas.» Ao aplicarem direta-
mente estes princípios na sua abordagem participativa, os 
alunos estavam a reconsiderar os múltiplos interesses do 
público: a cidade e as suas empresas, as necessidades de 
grupos locais e também de pessoas individuais. Os alunos 
criaram projetos caracterizados pela especificidade local 
e preservaram valores históricos e culturais através da 
interpretação contemporânea, de acordo com os princí-
pios dos conceitos de turismo cultural.

Fig. 4. Visualização de um projeto 

para Suvača, da autoria dos alunos 

Jelena Ilić e Sanja Bokić
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awareness of the social and economic responsibility 

(personal and municipal). 

A more attractive offer and a higher-quality workshops 

program, along with good marketing, will affect the 

demand and increase the visits to the Suvača monument 

and thus create a higher variety of spatial, economic and 

social benefits for the city and the community.

6. Conclusions 

What are the main conclusions of this teaching 

model? First of all, it is essential to motivate and 

engage students into real-life situations since it brings 

not only valuable insights of how the real-life world 

functions but, even more importantly, students start 

caring about problems, territory and people, which 

in turn makes strong bonds among stakeholders and 

students and constructs students’ knowledge on urban 

management and design which goes beyond mere theo-

retical knowledge. In such a way, this teaching and 

educational model means that students of architecture 

and urbanism need new skills, as Leonie Sandercock 

(1999: 540) defines it: “It involves learning to work with 

diverse communities, rather than speaking for them.” 

Directly applying these principles, students were in 

their participatory approach reconsidering the multiple 

publics’ interests: of the City and its Enterprises, Local 

groups and individual people needs as well. In doing 

so, students were creating their design projects locally 

specific and preserving historical and cultural values 

Fig. 4. Suvača student project 

visualization, by students Jelena 

Ilić and Sanja Bokić
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Quais são os principais benefícios deste modelo coopera-
tivo de ensino e aprendizagem?

O valor e o significado deste modelo de ensino para 
o desenvolvimento do turismo cultural em Kikinda são 
múltiplos. Por um lado, proporciona uma visão bem 
organizada, detalhada e complexa da forma de desen-
volver recursos e potenciais intervenientes do turismo 
cultural em Kikinda, formando um pilar vital para todas as 
atividades futuras de enquadramento do desenvolvimento 
local ao nível espacial e social. Por outro lado, os projetos 
temáticos propostos de forma atrativa e cativante ilus-
tram os passos possíveis no desenvolvimento de certos 
aspetos do turismo cultural, os quais contribuem para 
fomentar a atratividade da cidade de Kikinda aos olhos 
dos visitantes e incrementar a qualidade de vida da popu-
lação local. Ao mesmo tempo, este modelo representa um 
passo significativo no sentido de aliar o desenvolvimento 
urbano local ao processo educativo, apontando para um 
possível modelo de cooperação entre os municípios e as 
instituições de ensino superior na resolução de questões 
importantes para o desenvolvimento do turismo cultural, 
modelo esse que pode ser aplicado noutros municípios 
da Sérvia e noutros lugares de contextos semelhantes.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pelo Ministério da Educação, Ciência e 

Desenvolvimento Tecnológico da República da Sérvia no âmbito da Bolsa 

TR 36035 — Aspetos Espaciais, Ambientais, Energéticos e Sociais do 

Desenvolvimento de Aglomerados Populacionais e Alterações Climáticas.

Referências

BAIN, K. What the Best College Teachers Do, Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press, 2004.

CAMPBELL, S. D. “Sustainable development and social justice: Conflicting 

urgencies and the search for common ground in urban and regional 

planning,” Michigan Journal of Sustainability, 2013, vol. 1, pp. 75–91.

FORESTER, J. Planning in the Face of Power, Berkeley: University of 

California Press, 1989.



| 
 1

63
U

ro
š 

Ra
do

sa
vl

je
vi

ć,
 A

le
ks

an
dr

a 
Đ

or
đe

vi
ć

through a contemporary interpretation according to the 

principles of the cultural tourism concepts. 

What are the main benefits of this cooperative educa-

tional and teaching model? 

The value and significance of this teaching model 

for the development of cultural tourism in Kikinda are 

multiple. On the one hand, it provides a well-organized, 

detailed and complex vision of the way of developing 

resources and potential actors of cultural tourism in 

Kikinda, forming such a vital backbone for all future 

activities of guiding local spatial and social development. 

On the other hand, the proposed thematic projects in a 

bright and attractive way illustrate the possible steps in 

the development of certain aspects of cultural tourism, 

which contribute to increasing the attractiveness of the 

city of Kikinda for visitors as well as the quality of life 

for the local population. At the same time, this model 

represents a significant step towards linking local urban 

development and the educational process, pointing to a 

possible model of cooperation between municipalities 

and institutions of higher education in solving issues 

of importance for the development of cultural tourism 

that can be applied in other municipalities in Serbia, 

and elsewhere in similar contexts.
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2018), o Mix-use Residential-

Business Block no Centro de 

Subotica (2014); Estação de 

Autocarros e de Caminhos de Ferro 

no quarteirão 42 de Nova Belgrado 

(2014); Revitalização de habitação 

coletiva (2014), Cidades Jardim 

de Amanhã (2013). É coautora 

de vários artigos científicos e de 

artigos para conferências. 

 

aleksandra.dj@arh.bg.ac.rs

Biographies

Cidália F. Silva

É arquiteta (FCTUC-Darq, 

2000), tem o Mestrado em 

Planeamento e Projeto do 

Ambiente Urbano (FAUP, 2006) e 

o Doutoramento em Arquitetura, 

área de especialidade em Cidade 

e Território (EAUM, 2014). 

É Professora Auxiliar da Escola 

de Arquitetura da Universidade 

do Minho, Diretora do Programa 

de Doutoramento em Arquitetura 

(2018–) da mesma Escola e 

Membro Integrado do Lab2PT 

(Laboratório de Paisagens, 

Património e Território). É editora 

do The International Journal of 

the Constructed Environment.



| 
 1

67

Andrés Mignucci 

Is a Puerto Rican architect, 

urbanist, and educator. 

Mignucci studied architecture 

at the Massachusetts Institute 

of Technology. During the past 

thirty years, he has established a 

large body of work whose quality 

has been recognized with over 

twenty-five awards for design 

excellence. He is the recipient of 

the National Architecture Prize 

in Architecture and a Henry 

Klumb Award Laureate. In 2005, 

Andrés Mignucci was elected 

to the College of Fellows of the 

American Institute of Architects. 

Mignucci has been selected as 

Rockefeller Foundation Arts & 

Literary Arts Scholar-in-Residence 

at the Bellagio Center in 2019. His 

publications include Conversations 

with Form: A Workbook for Students 

of Architecture, Supports: Housing 

and City, and Bruno Stagno: An 

Architecture for the Tropics. Andrés 

Mignucci teaches at the School 

of Architecture at the University 

of Puerto Rico and is principal of 

Andrés Mignucci Arquitectos in 

San Juan, Puerto Rico.

Aleksandra Đorđević

She has finished undergraduate 

studies in Architecture (2012) 

and Master studies both 

in Architecture (2014) and 

Integrated Urbanism (2014) at the 

University of Belgrade, Faculty 

of Architecture. She is currently 

enrolled in Ph.D. studies at home 

University. She is interested in 

urban planning, post-socialist 

development, design regulations, 

urban morphology and urban 

form. As a member of the 

various authors teams, she 

received numerous awards and 

recognitions for architecture 

and urban design competition 

projects, such as New City 

Gallery at Kosančićev Venac 

(2017/18), Mix-use Residential-

Business Block in the Centre 

of Subotica (2014); Bus and 

train station in New Belgrade 

Block 42 (2014); Revitalization 

of mass housing (2014), Garden 

Cities for Tomorrow (2013). She 

co-authored several scientific 

articles and conference papers. 

 

aleksandra.dj@arh.bg.ac.rs

Biografias

Cidália F. Silva 

Is an Architect (FCTUC-Darq, 

2000), Master in Planning 

and Design of Urban 

Environment (FAUP, 2006), 

PhD in Architecture, specialty 

in City and Territory (EAUM, 

2014). Assistant Professor of 

Architecture and Urbanism at 

the University of Minho’s School 

of Architecture, Director of the 

PhD Program in Architecture 

(2018-) and Integrated Research 

Member of Lab2PT (Landscape, 

Heritage and Territory Laboratory 

at University of Minho). Editor 

of The International Journal of the 

Constructed Environment.



| 
 1

68
Bi

os

Eulàlia Gómez Escoda

Arquitecta e Urbanista (ETSAB, 
2004). PhD em Urbanismo (UPC-
Barcelona Tech, 2015). Professor 
Adjunto (2008-2014), Professor 
Assistente (2015-2018) e desde 
2018 Professor Associado no 
Departamento de Urbanismo e 
Ordenamento do Território DUOT 
na escolar de Arquitectura de 
Barcelona ETSAB-UPC Barcelona 
Tech.  e Investigadora Post-doc 
no Laboratório de Urbanismo 
de Barcelona LUB. Participa 
em projectos de investigação 
relacionados com Barcelona como 
‘Habitar Barcelona / Inhabiting 
Barcelona’ (uma investigação 
sobre a história do direito à 
habitação e a evolução das 
tipologias na cidade, MUHBA 
2019), ‘Barcelona Metropolis’ 
(trabalhos preliminares e analise 
para o desenvolvimento do novo 
Plano Diretor Metropolitano de 
Barcelona, DHUB 2014-2015)) 
e  ‘Cerdà and the Barcelona of 
the Future. Reality vs. Project’ 
(uma comemoração para o 150.º 
aniversário do Ensanche, CCCB 
2009). ORCID ID: 0000-0001-
7675-9441.

Francesco Careri  
Maria Rocco

Membros fundadores do 
Laboratorio Arti Civiche (LAC), 
um grupo de investigação 
interdisciplinar fundado em 
2011 que visa interagir de forma 
criativa com os cidadãos através 
da ação-pesquisa e projecto, 
buscando uma transformação 
colectiva e partilhada do 
ambiente construído. A partir de 
muitas experiências lideradas 
por Stalker, o grupo LAC esteve 
envolvido em estudos e projectos 
sobre assentamentos informais e 
em espaços ocupados em Roma; 
focando como principal interesse 
a exclusão social e espacial do 
povo cigano e a redefinição 
do seu direito à cidade. O seu 
actual projecto C.I.R.C.O. 
(laboratoriocirco.wordpress.com) 
aborda os temas da habitação 
inclusiva e de emergência, as 
possibilidades de autoconstrução 
e a recriação e reapropriação dos 
espaços abandonados.

Eric Alonzo 

Arquiteto DPLG (Diplomado pelo 

Governo Francês) e doutorado 

em arquitetura. Na Escola de 

Arquitetura da Cidade & dos 

Territórios, administra com 

Frédéric Bonnet o DEA de 

arquiteto-urbanista e leciona, 

no último ano da licenciatura, 

um curso magistral sobre a 

história das infraestruturas. 

É membro do Observatório da 

Condição Suburbana, no seio 

do qual ocupa, juntamente com 

Sebastien Marot, a direção 

editorial da publicação Marnes, 

documents d’architecture. Depois 

de ter publicado um livro sobre a 

genealogia da rotunda em 2005, 

publicou L’Architecture de la voie: 

Histoire et théories (Parenthèses) 

em 2018 em resultado da sua tese 

que obteve o First European Prize 

Manuel de Solà-Morales. 
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Francesco Careri  

Maria Rocco 

Are founding members of 

Laboratorio Arti Civiche (LAC), 

an interdisciplinary research 

group born in 2011, which 

aims to interact creatively 

with the citizens through 

action-research and projects, 

looking for a collective and 

shared transformation of the 

built environment. Starting 

from many experiences led by 

Stalker, LAC has been involved in 

studies and projects on informal 

settlements and squat-occupied 

spaces in Rome; a particular 

focus has been on the social and 

spatial exclusion of Roma people 

and the redefinition of their 

right to the city. Their current 

project, C.I.R.C.O. (https://

laboratoriocirco.wordpress.com/) 

focuses on inclusive dwelling 

and housing emergency, 

possibilities of self-construction, 

re-creation and re-appropriation 

of abandoned spaces. 

Eulàlia Gómez Escoda

Architect and Urban Designer 

(ETSAB, 2004). PhD in Urbanism 

(UPC-Barcelona Tech, 2015). 

Adjunct Professor (2008–2014), 

Assistant Professor (2015–2018) 

and since 2018 Associate 

Professor (tenured-track eligible 

position) at the Department 

of Urban Design and Urban 

Planning DUOT at the School 

of Architecture of Barcelona 

ETSAB-UPC Barcelona Tech. 

Postdoc Researcher at LUB, 

Barcelona Urbanism Laboratory. 

Contributor to significant 

research works related to 

Barcelona as ‘Habitar Barcelona 

/ Inhabiting Barcelona’ (an 

investigation on the history 

of the right to housing and 

the evolution of residential 

typologies in the city, MUHBA 

2019), ‘Barcelona Metropolis’ 

(preliminary works and analysis 

to develop the new Metropolitan 

Urban Director Plan for 

Barcelona, DHUB 2014–2015) 

and ‘Cerdà and the Barcelona of 

the Future. Reality vs. Project’ 

(a commemoration of the 150th 

anniversary of the Ensanche 

design, CCCB 2009). ORCID ID: 

0000-0001-7675-9441.

Eric Alonzo 

Is a DPLG (graduate by 

the French government) 

architect and an architecture 

PhD professional academic. 

At the École d’architecture 

de la ville & des territoires he 

supervises with Frédéric Bonnet 

the architect-planner’s ASD and 

in the final year of the degree he 

teaches a lecture course on the 

history of infrastructure. He is 

a member of the Observatory of 

Suburban Condition, in which he 

holds, together with Sebastien 

Marot, the editorial board of the 

publication Marnes, documents 

d’architecture. After having 

published in 2005 a book on the 

genealogy of the roundabout, in 

2018 he published L’Architecture 

de la voie: Histoire et théories 

(Parenthesis), which derived 

from his doctoral thesis awarded 

with the First European Prize 

Manuel de Solà-Morales.



Ledian Bregasi

Doutorou-se pela Universidade 

de Roma «La Sapienza» em 

2016. Atualmente, é o presidente 

da Faculdade de Arquitetura e 

Design da Universidade POLIS, 

na Albânia. Trabalha desde 2010 

como professor na Universidade 

POLIS, onde a investigação teórica 

é acompanhada de investigação 

aplicada através de participações 

premiadas em competições 

internacionais e consultorias. Em 

2013, foi co-curador da primeira 

edição da Semana do Design de 

Tirana, uma bienal organizada 

pela Universidade POLIS. 

É desde 2012 o Diretor da Ordem 

dos Arquitetos e Urbanistas 

da Albânia, uma organização 

profissional que tem como um dos 

seus objetivos promover o debate 

cultural na arquitetura e a prática 

da excelência. 

 

ledian_bregasi@ 

universitetipolis.edu.al

Gbemiga Bolade Faniran

É doutorado em Planeamento 

Urbano e Regional pela 

Universidade Obafemi Awolowo 

(UOA), Ile-Ife, na Nigéria. 

Leciona atualmente os níveis de 

licenciatura e pós-graduação no 

Departamento de Planeamento 

Urbano e Regional da UOA. 

Os cursos que leciona incluem 

Ateliers de Planeamento, 

Ateliers de Habitação, Técnicas 

Quantitativas e Técnicas de 

Pesquisa em Planeamento. 

Participou de muitos estudos, 

conferências, seminários e 

workshops. Publicou artigos 

em revistas e contribuiu para 

publicações tanto nacionais como 

internacionais. É o Coordenador 

do Programa de Experiência de 

Trabalho Industrial dos Alunos 

(SIWES) no departamento onde 

trabalha. O SIWES é um programa 

que oferece aos estudantes a 

oportunidade de realizarem um 

estágio profissional de seis meses 

durante o segundo semestre 

do segundo ano. Gbemiga é um 

Urbanista registado no Instituto 

Nigeriano de Urbanistas e 

certificado pelo Conselho de 

Registo de Urbanistas da Nigéria.

Ivo Oliveira

Arquiteto pela FAUP (Porto, 

2000), Mestre em Arquitetura 

Território e Memória pela 

FCTUC (Coimbra 2007) e PhD 

pela EAUM (Guimarães 2015). 

Docente da Escola EAUM 

desde 2004 e investigador 

no Lab2PT na Universidade 

do Minho desde 2015. Produz 

investigação no âmbito da 

temática da infraestrutura viária 

e do espaço público no território 

extensamente urbanizado. Entre 

2015–19 participa no projecto de 

investigação “NOVoid — Ruinas 

e terrenos vacantes nas cidades 

portuguesas: explorando a vida 

obscura dos espaços urbanos 

abandonados e propostas de 

planeamento alternativas para 

a cidade perforada” e desde 

2018 participa no projecto de 

investigação “The Sea and the 

Shore, Architecture and Marine 

Biology: The Impact of Sea 

Life on the Built Environment.” 

Diretor do Mestrado Integrado 

em Arquitetura (2018/2020) e 

membro da direção da UM-Cidades 

desde 2017, uma plataforma que 

procura promover e valorizar 

práticas exemplares de actuação 

na cidade e no território, 

nomeadamente na forma 

como podem contribuir para a 

construção de uma sociedade mais 

sustentável e justa.
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Ledian Bregasi

Is a PhD graduated at “Sapienza” 

University of Rome in 2016. 

Presently he is the Dean of the 

Faculty of Architecture and 

Design at POLIS University in 

Albania. Since 2010 he works 

and teaches at POLIS University 

where the theoretical research 

is accompanied by applied 

research through award-winning 

participations in international 

competitions and consultancies. 

In 2013 he was co-curator 

of the first edition of Tirana 

Design Week, a biannual event 

organized by POLIS University. 

Since 2012 he is Head of the 

Albanian Union of Architects and 

Urban Planners, a professional 

organization having among its 

objectives the progress of the 

cultural debate in architecture 

and the promotion of excellence 

practice. 

 

ledian_bregasi@ 

universitetipolis.edu.al

Gbemiga Bolade Faniran 

Has a Ph.D Degree in Urban and 

Regional Planning from the 

Obafemi Awolowo University 

(OAU), Ile-Ife, Nigeria. Currently, 

he teaches at both the 

undergraduate and postgraduate 

levels in the Department of 

Urban and Regional Planning, 

OAU, Ile-Ife, Nigeria. The 

courses he teaches include 

Planning Studios, Housing 

Studies, Quantitative Technique 

and Research Techniques in 

Planning. He has participated 

in many studies and attended 

conferences, seminars and 

workshops. He has published 

journal articles and contributions 

to books in both local and 

international publication 

outlets. He is the Coordinator 

of Students’ Industrial Work 

Experience Scheme (SIWES) in 

the department where he works. 

SIWES is a scheme that provides 

students with the opportunity 

to undergo a professional 

internship program for a period 

of six months, during Year Four’s 

second semester. Gbemiga is a 

Town Planner registered with 

the Nigerian Institute of Town 

Planners and certified by the 

Town Planner Registration 

Council of Nigeria.

Ivo Oliveira

Architect (FAUP, Porto, 2000) 

with a Master in  Architecture 

Territory and Memory (FCTUC, 

Coimbra, 2007) and PHD (EAUM, 

Guimarães, 2015). Professor 

in the EAUM since 2004 and 

researcher of the Lab2PT in the 

Minho University since 2015.

Produces research about the road 

infrastructure and public space 

in widely urbanized territory. He 

contributed to different research 

work as “NO Void — Ruins 

and vacant land in Portuguese 

cities: exploring the dark life 

of abandoned urban spaces and 

alternative planning proposals 

for the perforated city” (2015–19) 

and “The Sea and the Shore, 

Architecture and Marine Biology: 

The Impact of Sea Life on the 

Built Environment”(2018–20). He 

is director of Integrated Master 

in Architecture and member of 

the UM-Cities board from 2017, a 

platform that seeks to promote 

and value exemplary practices 

in the city and territory, namely 

how they can contribute to 

building a more sustainable and 

fair society
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Marta Labastida 

Arquitecta pela ETSAB-UPC, 

(Barcelona 1998), Máster em 

Arquitectura da Paisagem pela 

ETSAB-UPC, (Barcelona 2000) 

e PhD pela EAUM, (Guimarães 

2013 com a tese: “El paisaje 

Próximo. Fragmentos del Vale do 

Ave”). Investigadora no Lab2PT 

na Universidade do Minho desde 

2015 e Docente da Escola de 

Arquitectura da Universidade do 

Minho (EAUM) desde 2002 onde 

concentra a docência em distintas 

Unidades Curriculares no âmbito 

do Território, Paisagem e Espaço 

Público. Entre 2015–19 participa no 

projecto de investigação “NOVoid 

– Ruinas e terrenos vacantes nas 

cidades portuguesas: explorando a 

vida obscura dos espaços urbanos 

abandonados e propostas de 

planeamento alternativas para 

a cidade perforada” e desde 

2018 participa no projecto de 

investigação “The Sea and the 

Shore, Architecture and Marine 

Biology: The Impact of Sea 

Life on the Built Environment.” 

Diretora do Centro de Estudos 

da EAUM entre 2015 e 2019 onde 

atualmente coordena vários 

projectos e estudos urbanos, 

entre os que destaca o Projecto de 

Requalificação do centro da Vila 

das Taipas e a Requalificação dos 

espaços exteriores do Campus de 

Azurém da UM, Guimarães.

Sevgi Türkkan,

Doutorada, arquiteta e 

investigadora, concluiu em 2017 

a sua dissertação intitulada 

«Making and Breaking Authorship, 

Potentials in Architectural Design 

Studio» no âmbito do Programa 

de Projeto Arquitetónico na 

Universidade Técnica de Istambul 

(UTI). Desde 2004 que leciona 

projeto e cursos teóricos na 

Faculdade de Arquitetura da UTI, 

além de organizar e participar 

em vários workshops de projeto 

a nível nacional e internacional, 

em cursos de verão e exposições. 

O seu trabalho, publicado em 

livros, revistas e conferências, 

versa sobretudo sobre a teoria 

de projeto arquitetónico, cultura 

e pedagogia arquitetónicas e 

questões de autoria e uso na 

arquitetura. Em 2009–2010, 

recebeu uma bolsa de estudos 

da Fundação Fulbright como 

investigadora convidada 

para frequentar a GSAPP de 

Columbia, em Nova Iorque. 

É presentemente investigadora 

de pós-doutoramento na IPRAUS 

UMR3329 em Paris. 

 

sevgiturkkan@gmail.com

Llazar Kumaraku

Doutorou-se pela Universidade 

de Roma «La Sapienza» em 

2014. É atualmente o Diretor do 

Departamento de Investigação 

Científica da Faculdade de 

Investigação e Desenvolvimento 

da Universidade POLIS. O seu 

perfil de investigação está 

orientado para questões teóricas 

da arquitetura e procura alcançar 

uma profunda compreensão da 

identidade desta disciplina como 

uma ciência não dependente de 

outras disciplinas, através da 

análise de critérios e instrumentos 

do projeto arquitetónico / urbano. 

Os objetivos da sua investigação 

visam a definição de técnicas 

e a conceção de instrumentos 

que auxiliem a composição 

arquitetónica a partir da análise 

estrutural dos aspetos figurativos 

da construção. Há vários anos 

que a sua investigação se tem 

concentrado no espaço urbano 

e, mais especificamente, na 

composição e organização de 

cidades construídas desde o 

princípio. 

 

llazar_kumaraku@ 

universitetipolis.edu.al
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Marta Labastida 

Architect (1998, ETSAB-UPC 

Barcelona) with a Master’s 

in Landscape Architecture 

(2000, ETSAB-UPC Barcelona) 

and a PhD (EAUM, Guimarães 

2013 with the thesis: “El paisaje 

Próximo. Fragmentos del Vale do 

Ave”). She is researcher of the 

Lab2PT in the Minho University 

and Professor in the EAUM 

where she coordinates since 

2002 different Design Units and 

Theory Units related to Territory, 

Landscape and Public Space. She 

contributed to different research 

work as “NO Void — Ruins 

and vacant land in Portuguese 

cities: exploring the dark life 

of abandoned urban spaces and 

alternative planning proposals 

for the perforated city” (2015–19) 

and “The Sea and the Shore, 

Architecture and Marine Biology: 

The Impact of Sea Life on the 

Built Environment”(2018–20). 

She was the Director of the 

EAUM-Studies Centre between 

2015 and 2019 where she is 

currently coordinating several 

projects and urban studies as 

the Requalification of Public 

Space of Vila das Taipas and the 

Requalification of the open space 

of Campus de Azurém – UM, 

both in Guimarães. 

Sevgi Türkkan

PhD, architect and researcher, 

completed her dissertation 

in 2017 entitled “Making and 

Breaking Authorship, Potentials 

in Architectural Design 

Studio” in Istanbul Technical 

University, Architectural Design 

Program. She has been teaching 

architectural design studio as 

well as theory courses in ITU 

Faculty of Architecture since 

2004, as well as participating 

in and organizing various 

national and international design 

workshops, summer schools 

and exhibitions. Her published 

work in books, journals and 

conferences mainly dwells on 

architectural design theory, 

architectural culture, pedagogy 

and questions of authorship and 

use in architecture. In 2009–2010 

she was granted a Fulbright 

visiting scholarship to attend 

Columbia GSAPP in New York. 

Currently she is a Post-Doctoral 

Research Fellow at IPRAUS 

UMR3329 in Paris. 

 

sevgiturkkan@gmail.com

Llazar Kumaraku

Is a PhD graduated at “Sapienza” 

University of Rome in 2014. 

Presently he is the Head of 

Scientific Research Department, 

Faculty of Research and 

Development at Polis University. 

His research profile is oriented 

towards theoretical issues of 

architecture and aims a deep 

understanding of the identity of 

this discipline as a science not 

dependent on other disciplines, 

by analyzing criteria and 

instruments of architectonic/

urban design. The objectives of 

his research are the definition 

of techniques and designing 

instruments which help the 

architectonic composition, 

basing them on the structural 

analysis of figurative aspects of 

construction. His research has 

been focused on urban space 

for years, and more specifically 

on the composition and the 

organization of cities built from 

the beginning. 

 

llazar_kumaraku@

universitetipolis.edu.al
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Uroš Radosavljević, 

Leciona e investiga nas áreas de 

gestão urbana, projeto urbano, 

planeamento urbano e mobilidade 

urbana no Departamento de 

Urbanismo da Faculdade de 

Arquitetura da Universidade de 

Belgrado desde que se formou 

1999, tendo concluído o seu 

doutoramento em 2015. Em 

2003 especializou-se em Gestão 

Pública e Governança Urbana e 

em 2005 concluiu o mestrado 

em Gestão e Desenvolvimento 

Urbano no Instituto de Estudos 

de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano da Universidade Erasmus 

de Roterdão, na Holanda. Em 

2011 foi professor convidado na 

Escola de Planeamento Urbano e 

Regional da Universidade de Iowa, 

nos Estados Unidos. É membro da 

American Planning Association 

desde 2011, e foi membro da 

Presidência da Associação de 

Urbanistas da Sérvia entre 

2008 e 2013. Foi consultor 

nacional na ONU-HABITAT 

para Sistemas de Informação 

Territorial sobre o Programa 

de Instalação e Integração 

de Refugiados (2006–2008); 

Vladimir Bartalini

Arquiteto e urbanista da 

Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de 

São Paulo – FAU-USP (1972), 

mestre (1988) e doutor (1999) 

em Estruturas Ambientais 

Urbanas pela FAU-USP, professor 

livre docente (2018) pela 

FAU-USP. Docente do Grupo de 

Disciplinas Paisagem e Ambiente 

da FAU-USP desde 1985 e 

docente / investigador na Área 

de Concentração Paisagem e 

Ambiente do curso de pós-

graduação em Arquitetura e 

Urbanismo da FAU-USP desde 

2003. Profissional atuante na área 

desde 1973. Membro fundador 

do Laboratório Paisagem, Arte e 

Cultura da FAU-USP (LABPARC), 

que coordenou entre 2003 e 2006. 

Linha de investigação focada na 

poética da paisagem, com ênfase 

nas manifestações da natureza 

em áreas urbanas consolidadas, 

especificamente os assim 

chamados «córregos ocultos». 

Palestrante e autor de diversos 

artigos e capítulos de livros sobre 

o tema de investigação a que se 

tem dedicado desde 2003. 

 

bartalini@usp.br

diretor do Plano para Ativação 

Turística da Fortaleza de Golubac 

(2009–2010) e do Plano Integral 

para a Ativação do Turismo Rural 

na Sérvia Oriental (2011–2012) 

no âmbito do projeto GTZ de 

Desenvolvimento Económico 

Municipal na Região do Danúbio; 

foi coordenador do Projeto FP6 da 

UE de Sistemas de Transportes 

Sustentáveis (2006–2009) na 

Faculdade de Arquitetura de 

Belgrado; e investigador de 

projetos científicos do Ministério 

da Ciência da República da Sérvia 

(desde 2011). Foi coeditor de 

Contemporary Approaches to 

Urban Design for Sustainable 

Tourism of Serbia (2013), foi autor 

de numerosos estudos científicos, 

livros, revistas e conferências e de 

vários planos urbanos espaciais e 

projetos arquitetónicos. Ganhou 

vários prémios importantes 

em concursos internacionais 

de urbanismo e arquitetura e 

em exposições de urbanismo e 

arquitetura.

yros@arh.bg.ac.rs



| 
 1

75
Bi

os

Uroš Radosavljević

He teaches and researches in 

the areas of urban management, 

design, planning and mobility 

at the University of Belgrade 

— Faculty of Architecture at 

the Department of Urbanism 

since 1999, when he graduated 

and received his Ph.D. in 

2015. He specialized in Public 

Management and Urban 

Governance (2003) and got 

master’s degree (2005) in Urban 

Management & Development 

at the IHS Erasmus University 

Rotterdam, the Netherlands. 

Visiting professor at the School 

of Urban & Regional Planning 

University of Iowa, USA (2011), 

and member of the American 

Planning Association (since 2011), 

and the Presidency of Serbian 

Town Planners Association 

(2008–2013). He was national 

consultant in UN-HABITAT for 

Territorial Information Systems on 

the Settlement and Integration of 

Refugees Program (2006–2008); 

leader of the Plan for Tourist 

Vladimir Bartalini

Architect and urbanist at the 

Faculty of Architecture and 

Urbanism, University of São 
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