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O Indvíduo e o Lugar 

Em qualquer transformação urbana quer integrada num processo 

top-down ou bottom-up, é crucial entender como o ser humano usa, 

transforma e cria lugares, e por outro lado, como é que o sistema 

comanda estas relações.

Entenda-se por Indivíduo, um só ser humano com diferentes experiências. 

Um conjunto de experiências que tomam forma num corpo; e por 

comunidades, um grupo de pessoas com a mesma ocupação e/ou 

interesses comuns. Pessoas que vivem num Lugar; considera-se um 

todo. O Indivíduo, em geral, expressa-se dentro de uma comunidade.

Não se pode considerar a prática da arquitectura quando não se 

compreende as múltiplas necessidades de todos os Indivíduos com o 

Lugar. As necessidades psicológicas do Indivíduo têm solução no entorno 

físico e social. Os processos psicológicos do Indivíduo. Por sua vez, o 

entorno é um conjunto de relações entre o natural e Indivíduos, que vêm 

influenciar a vida do próprio. Passo a mencionar o entorno como estímulo, 

como fonte de informação e como oportunidade para acção. 

Também a memória e a identidade são factores cruciais para o 

entendimento de como o Indivíduo se relaciona com o Lugar.

Memória e  identidade estão intrinsecamente ligadas. A memória 

ignora as fronteiras emocionais de recordações e de simples lembranças 

passadas. A identidade como recordação cria um modo de resistência 

contra o apagar e o esquecer. “Identidade é uma ficção derivada, que 

tem origem na forte intensificação da memória.” José Jimenez. 

“Para além de realidades, a história é também fragmentária, sem 

repetições: “aquilo que não pode acontecer duas vezes”, tal como um 

projecto. Não trabalhar com a memória do querer, aquilo que volta atrás 

numa tentativa de substituir o que não pode ser substituído.

Sem vontade e sem nostalgia. A memória apoia-se no não-linear carácter 

do tempo e nas suas figuras. Baseia-se em distorções e reformulações. 

A memória trabalha com “o que se relaciona com o dizer adeus.” Junta 

o que desaparece e actua no que se dilui, para então datar-se em novas 

origens.” José Morales.

Proponho assim, o conceito de “satisfação individual” como gerador 

de lugares.

O Indivíduo cria lugares pela ocupação e pelo acto físico de construir. O 

Indivíduo ocupa espaços para poder transformá-los em lugares. 

O Indivíduo transforma lugares pela ocupação inesperada. 

O Indivíduo destrói a possibilidade de Lugar pela não ocupação; por 

não uso.

“Queremos a possibilidade para que o homem seja livre de jogar a 

sua vida. Isto só pode acontecer se toda a gente tiver liberdade de 

acção individual. O pensamento Greco-Romano está assente em teorias 

políticas e sociais. O que é o oposto à nossa maneira de pensar pois 

acreditamos que o Homem, enquanto ser humano é a figura central de 

todas as actividades de valor.

O escolasticismo de Sartre foi já chamado de humanismo, mas na 

realidade o seu ser humano é uma criatura sócio-centrica”. Em Theory 

of the derive, Guy Debord.

Para satisfazer as suas necessidades ou desejos, o Indivíduo tende a agir 

espontaneamente.

De acordo com a filosofia situacionista Escandinávia, a acção é o 

resultado da emoção e provoca emoção. 

Povoações espontâneas aparecem na história com periodicidade, 

a várias escalas e em lugares diferentes, com diferentes ambientes e 

classes sociais.

Para entender o Indivíduo contemporâneo é também necessário 

reinterpretar o significado de nomadismo, que se tornou numa das 

características do Indivíduo da cidade contemporânea. Cidade em 

que ela própria é nómada, em mutação e temporária, mesmo que 

proporcione um ambiente físico para Indivíduos cuja relação com a 

cidade seja de voyager ou de passageiro habitual.

Tornámo-nos cidadãos nómadas da metrópole. O tempo de 

assentamento tornou-se mais pequeno e em transição. O conceito de 

Tempo é muito relevante e vem influenciar os hábitos e estilos de vida 

do cidadão contemporâneo, mas fica para outro dia.

Escolho quatro filmes, como formatos urbanos representativos da 

“satisfação individual” como gerador de lugares.

As necessidades do Indivíduo criam lugares, e estas transformações 

físicas e informais são, na maioria dos casos, um produto de acções 

comuns, mais do que a nível individual.

Em “Dom za vesanje” (Time of the Gypsies), 1989 de Emir Kusturica, 

apercebemo-nos de uma forma muito natural, como uma comunidade 

de ciganos cria lugares pela ocupação de territórios; cria limites e 

desenvolve uma zona de autoconstrução, mesmo que temporária, de 

acordo com o seu estilo de vida.

“Dom za vesanje” (Time of the Gypsies), 1989 de Emir Kusturica
Fonte: http://www.dhennin.com/kusturica/v2/_temps_des_gitans_en.html
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Uma vez mais, esta condição nómada é uma característica também do 

indivíduo contemporâneo assim como a acção comum.

Já em “The Terminal”, 2004 de Steven Spielberg, deparamo-nos com a 

situação de criar um Lugar, num não-Lugar como diria Marc Augé.

Um Indivíduo encontra-se num aeroporto, numa situação em que não 

pode entrar no país nem voltar ao país de origem. Neste não Lugar, 

as necessidades do Indivíduo levam-no a “construir” o seu próprio 

apartamento dentro de um território privado de uso público. O 

Indivíduo, por necessidade, ocupa e transforma fisicamente o espaço 

dentro do aeroporto, tornando-o no seu habitat. Pode-se dizer que esta 

é uma forma de utilizar o controlado não-Lugar que é privado e público. 

Uma necessidade do Indivíduo gera um Lugar num não Lugar.

 

Em “Cidade de Deus”, 2002 de Fernando Meirelles, do romance de 

Paulo Lins, podemos entender como o Indivíduo, enquanto parte da 

comunidade, transforma o Lugar, pelo simples acto da ocupação. 

O filme mostra o processo de ocupação de um novo bairro social na periferia 

de uma metrópole, construído para alojar habitantes de uma favela.

Ao longo filme, a comunidade começa por adaptar aqueles espaços 

transformando os lugares de uma forma física e espacial de acordo com as 

suas necessidades. Após alguns meses, a “Cidade de Deus” contemplava 

já com túneis subterrâneos para melhor praticarem todos os actos ilícitos 

a que estão habituados e a própria tipologia das casas transformada em 

lugares escondidos detrás de um ambiente de criminalidade. O Lugar foi 

transformado e tornou-se noutro Lugar de características semelhantes à 

favela original, de acordo com as “necessidades”.

Ao contrário dos outros filmes, em “New Yorker stories”, 1989 de 

Woody Allen, a história do quotidiano de um Nova-Iorquino, relata, não 

a transformação de lugares por uma comunidade mas a adaptação de 

um Indivíduo ao Lugar.

O Indivíduo não faz qualquer transformação física nos lugares por 

onde passa, tal como um voyeur. Pelo contrário, ele contribui para a 

consolidação de um Lugar existente que acontece segundo regras e 

sistemas. Então, trata-se de uma transformação não-física do Lugar, uma 

transformação independente. É uma ocupação a nível individual numa 

estrutura. Como tal, o acto individual não provoca uma transformação 

do Lugar, apenas uma experiência individual.

Como afirma o sociólogo Richard Sennet em Graffiti: “  Numa cidade 

que pertence a ninguém, as pessoas estão constantemente à procura de 

deixar um rastro delas próprias, um registo da sua história.” 

Existe uma ruptura entre o passado e o futuro do ser humano. Mesmo 

assim, e de acordo com estudos antropológicos, o Indivíduo comporta-

se e responde à envolvente sempre de acordo com interesses 

autónomos e essas reacções são muito importantes para perceber 

quais são as suas necessidades.

As necessidades e exigências do Indivíduo têm a ver também com 

necessidades psicológicas e não apenas com necessidades de 

sobrevivência, tem a ver com as suas cognições e não apenas com o 

Indivíduo enquanto corpo humano.

“O Indivíduo e o Lugar” são os principais agentes dos processos urbanos 

e arquitectónicos.

Como arquitecta e urbanista, acredito que devemos estar sempre 

cientes da relação entre o Lugar a intervir e o utilizador: o Indivíduo.

Para “criar” espaços, é necessário entender lugares; e para entender esses 

lugares, temos de perceber como é que os seres humanos os ocupam. 

Lugar é a localização identificada com aquilo que está localizado ali.

Um Lugar existe, se foi ou é ocupado por Indivíduos.

“O sentido do Lugar”, é um fenómeno conhecido na sociedade humana 

no qual as pessoas se identificam com um local ou uma área geográfica 

em particular. Para Aristóteles, o Lugar de algo ”x” é o limite interior 

daquilo que contém ou envolve “x”. (Phys.IV 4,212ª20-21)

O espaço é aquilo, em qual todos os objectos existem e se movem: o 

universo existe no espaço. O universo é “o lugar comum de todas as 

coisas”. (Aristóteles. Phys.IV 2, 209ª32) 

Elementos que transformam o espaço em lugares são memórias, 

sentimentos, relações sociais e a presença de outros, regras culturais e 

convenções. 

Os Lugares são portanto, localizações geográficas específicas que 

sofreram inúmeras mutações ao longo dos tempos. Os lugares foram 

ocupados por diferentes culturas e continuam a ser transformados em 

tempo real. Os lugares são únicos e têm especificidades próprias.
“Cidade de Deus”, 2002 de Fernando Meirelles
Fonte: http://cidadededeus.globo.com

“The Terminal”, 2004 de Steven Spielberg
Fonte: http://www.theterminal-themovie.com



Por agora, não tenho intenções de descobrir quem são os donos desses 

lugares, se são privados ou públicos, privados de uso público, ou 

públicos de uso controlado; mas sim de interpretá-los como lugares de 

uso colectivo, Lugares Colectivos.

“A cidade de lugares e não um simples espaço de correntes”, segundo 

Jordi Borja, um urbanista catalão.

Como arquitectos e urbanistas, devemos revisar os significados teóricos de 

términos e conceitos que utilizamos, para poder entender na totalidade as 

potenciais contribuições do sentido do Lugar, autenticidade e carácter.

“O homem habita onde se consegue orientar e identificar com a 

envolvente, ou quando experimenta essa envolvente como significativa. 

Habitar, portanto implica mais do que um abrigo. Implica que os espaços 

onde a vida ocorre, sejam “lugares” no verdadeiro sentido da palavra. 

Um Lugar é um espaço que tem carácter. 

Desde tempos antigos, o genius loci, ou “espírito do lugar” tem sido 

reconhecido como a realidade concreta que o homem tem encarado e 

que vem de encontro com o quotidiano.” (1980:5). Conceito de genius 

loci pelo ensaio de Heidegger “Building Dwelling Thinking” 1951.

A cidade já não é uma ilha, é um espectro de cidades e de cidades dentro 

de cidades. Esta é a essência da metrópole contemporânea: ser um hiper 

Lugar, um “Lugar de lugares”, um sistema complexo de lugares.

A cidade contemporânea, vista de uma atitude positiva, é um palco 

cénico rico e multifacetado, um armazenamento de diversas situações e 

experiências em concordância com a mutável e desdobrável natureza do 

Indivíduo. O Lugar não está só relacionado com questões dimensionais 

ou com aspectos referenciais; o Lugar está relacionado com algo para 

além do físico, está interligado com ideologia e estado de espírito.

Entenda-se por Lugares, também todos aqueles “sítios” estudados 

pela sociologia, pela psicologia e pela filosofia. Entenda-se Lugares 

da memória, Lugares do imaginário. Lugares utópicos estão também 

relacionados com lugares na nossa mente; não como memória mas 

como a imaginação do que um Lugar possa ser. Lugares imaginários 

não aparecem em qualquer localização ou tempo uma vez que não são 

realizáveis, apenas uma ideologia. Constantemente nos deparamos com 

lugares efémeros, criamo-los, vivemo-los, ocupamo-los, pensamo-los.

Lembro e imagino duas narrativas. “Um romance é, no seu sentido mais 

lato, uma impressão pessoal e directa da vida: que, para começar, constitui 

o seu valor, que é menor ou maioritariamente de acordo com a intensidade 

da impressão.” Em, “The Art of Fiction”, 1885 de Henry James.

“The Jolly Corner”, 1905 de Henry James é uma narrativa literária em 

que o autor nos fala sobre a memória. Após 30 anos desde a sua partida 

de Nova Iorque, o expatriado Brydon, que é o protagonista desta 

história, volta à sua casa de infância agora vazia e depara-se com a sua 

própria obsessão sobre o que a sua vida poderia ter sido. 

Segundo James, Brydon enfrenta “uma sensação mais complexa em 

que alguma vez se encontrou em consistência com a sanidade.” 

Ele revive a sua história e o passado torna-se realidade. O Lugar como 

evocação da memória. È a evocação do Lugar para além do presente.

Em “Alice’s adventures in wonderland”, 1865 e “Alice through the 

looking glass”, 1871 ambos de Lewis Carroll, viajamos por uma narrativa 

que reúne um conjunto de alegorias de experiência: encarnações de 

sofisticação filosófica e uma presença de espírito perversa e intelectual, 

construída em torno das aventuras de uma criança.

Nesta história, destaca-se a figura do Coelho que leva a menina para o 

poço e também, as figuras do jogo de cartas que se movem loucamente.  

Analisadas sob o ponto de vista da realidade do mundo, as personagens 

ainda conservam uma lógica curiosa nos seus actos, que é especifica das 

relações que mantêm com os demais personagens. 

Cabe à menina assistir e tentar compreender todo esse jogo, antes que 

a sua irmã a acorde e a traga de volta para o seu próprio ambiente, 

controlado e conhecido. É uma viagem aos lugares do imaginário de 

Lewis Carroll, mas um Lugar-maravilha para Alice. O Indivíduo, nesta 

narrativa, é o que é o Lugar. Lugares do imaginário: somos loucos 

porque estamos num Lugar-maravilha.

Possibilidades para a Práctica Urbana e Arquitectónica 

Existe uma complexidade de situações no processo urbano que envolve 

O Indivíduo e O Lugar nas suas mais variadas relações e interacções, que 

não nos permite criar uma fórmula nem menos uma norma que indique 

como se processam tais relações. Ainda, nem o processo urbano Top-

Down nem o Bottom-Up, são grandes exemplos de um bom urbanismo. 

Nem quer dizer que exista uma forma ideal de processar a arquitectura 

ou o urbanismo. 

Sugiro uma leitura de exemplos, projectos, instalações e manifestos que 

visam posicionar o Indivíduo nos processos de arquitectura e urbanismo, 

como possibilidade para a prática dos mesmos.

“The Mutant and Silent” de 2000, é uma intervenção de Santiago 

Cirugeda em que este ganha quatro metros quadrados no seu quarto 

ao aplicar uma prótese na fachada do edifício, embora a sua principal 

intenção seja a de chamar a atenção para que os cidadãos conheçam as 

normas. O arquitecto reconhece assim, as incompatibilidades entre as 

necessidades do Indivíduo, contornando o sistema. 

“Quando instalas o teu andaime e constróis o teu novo espaço, o teu 

refúgio privado, a tua arquitectura do silêncio, com quaisquer materiais, 

estilo e medidas, tu decides. A duração depende de ti, porque a 

arquitectura do silêncio é provisional e variável, pois estas são as 

“Alice’s adventures in wonderland”, 1865 de Lewis Carroll
Fonte: http://www.courtjones.com/my_tearsheets.html
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condições que a outra arquitectura, 

não tem.

Da mesma forma, há outras 

aberturas ou “descrições urbanas” 

que podemos utilizar para lembrar 

a instituição da sua incapacidade de 

lidar com realidades plurais e para 

apontar a habilidade das pessoas 

e a sua necessidade de tomar 

parte na força urbana”. Em “Urban 

Prescriptions” de Santiago Cirugeda.

Cirugeda desenvolve, há mais de uma década, projectos de subversão em 

diferentes âmbitos da realidade urbana. Desde ocupações sistemáticas 

de espaços públicos com contentores até à construção de próteses em 

fachadas, pátios, coberturas e mesmo em lotes. Todos estes projectos 

negociam entre a legalidade e a ilegalidade, para recordar o enorme 

controlo a que estamos submetidos.

Do outro lado do mediterrâneo, Maria Papadimitriou é uma artista 

grega preocupada com o actual estado do mundo. O seu trabalho foca 

aspectos como o nomadismo ou deslocamentos forçados baseados em 

espaços sociais e relações humanas.

“Tirei estas imagens porque me lembravam peças de arte feitas por artistas. 

Gostei e por isso crio o meu microcosmo cheio de réplicas. Um museu 

onde toda a gente tem a possibilidade de olhar à sua volta e descobrir. Eu 

fiz o quotidiano da nossa ficção, fiz o vulgar e o evidente… extraordinário”. 

Afirma a artista. Com estes “objets trouvés” objectos encontrados, ela 

cria um museu in situ de objectos do quotidiano de uma comunidade na 

Grécia: o “TAMA Museum – Temporary Autonomous Museum for All”. A 

artista permite assim que estas formas de habitar sejam vistas e como tal e 

que se reconheça o protagonista do processo urbano.

“Parasite Paradise” do arquitecto Van Lieshout Joep, é um manifesto de 

arquitectura temporária e de um urbanismo flexível, que visa apresentar 

algumas soluções para espaços urbanos nas cidades contemporâneas. 

Parasitas, são estruturas temporárias e flexíveis desenhadas por artistas 

ou arquitectos que se “alimentam” de infra-estruturas existentes. [ 8
6
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O manifesto documenta vinte e três projectos que oferecem novas 

formas de desenhar o domínio público fora das regras existentes. O 

projecto transforma uma zona preocupada principalmente com a 

habitação, numa área com uma identidade urbana e encoraja-nos a 

considerar outras formas de ver o urbanismo, que não um modo em que 

tudo seja fixo desde o início. Criam-se lugares para todos os lugares. 

Fica a questão, deste manifesto e de Van Lieshout: “O que significam 

estas pequenas e móveis intervenções arquitectónicas para a nossa, 

sociedade extremamente regulada e para o planeamento da arquitectura 

e do urbanismo? Qual é o sentido (ou o disparate) da arquitectura móvel, 

desde um ponto de vista histórico?”

Da mesma autoria de “Parasite Paradise” Van Lieshout Joep criou um 

campo comunitário que funciona como o seu atelier de arquitectura. É um 

assentamento bottom-up com um processo top-down: o paradoxo.

A ideia do próprio arquitecto desenvolver uma comunidade de 

autoconstrução, num dos que é um dos países mais planeados da Europa, 

introduz um significado curioso nos chamados assentamentos informais. 

O considerar o planeamento em que nem tudo seja fixo desde o início, 

está a acontecer por parte dos próprios arquitectos. Mais uma vez, estas 

estruturas temporárias, mas desta vez por parte dos profissionais. De 

qualquer forma, ficam as semelhanças com os formatos urbanos das 

comunidades nómadas que vimos há pouco. 

Um outro exemplo da prática de processos de arquitectura é o “Ora 

Unit” de 2002, um sistema estrutural de arquitectura que vem construir o 

processo arquitectónico. Por norma, aos arquitectos mais convencionais, 

“The Mutant and Silent”, 
2000 de Santiago Cirugeda 

Fonte: http://www.recetasurbanas.net

“TAMA Museum – Temporary Autonomous Museum for All” de Maria Papadimitriou  
Fonte: http://www.tama.gr

“Parasite Paradise” de Van Lieshout Joep 
Fonte: http://www.ateliervanlieshout.com/frameset-center/index.htm

“Ora Unit”, 2002 de Riken Yamamoto 
Fonte: http://www.riken-yamamoto.co.jp e YAMAMOTO, Riken (2003). Thinking while creating, 

Creating while using. Toto Shuppan.



Sugiro a interacção do Indivíduo para que a resposta às necessidades e 

demandas do Indivíduo seja mais eficaz e flexível.

Um processo alternativo que deve ser visto como estratégia independente 

de acordo com as especificidades únicas de cada envolvente e que 

tenha em consideração a relação crucial entre Indivíduo e Lugar.

Um processo de acção humana reunida na prática da arquitectura e 

do urbanismo.

O Indivíduo, o protagonista desta história, é um Indivíduo que não 

é reduzido a nenhum tempo específico. Um Indivíduo que reúne 

todas as dimensões da memória. Pode ser caracterizado pela sua 

condição nómada e relaciona-se com o espaço originando lugares. É 

o protagonista dos formatos urbanos em estudo. Formatos, que são 

fragmentos do urbano.

Arquitectura e Urbanismo reúnem a dimensão da memória.

Questiono os processos da arquitectura e do urbanismo, não com 

intenção de violar as suas memórias mas com o intuito de enriquecê-las 

com um conhecimento individual intemporal.

Devemos dar um Lugar real ao que é, por enquanto, uma fantasia 

sem Lugar.

Devemos ficar loucos se chegar-mos a um Lugar-maravilha.

Processo Urbano. 
Fonte: Cláudia Gaspar.

* Mestre em Arquitectura e Cultura Urbana – Metropolis pela Universidade Politécnica de Catalunha 

em colaboração com o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, Espanha em 2005. 
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O novo Parque Empresarial do Grande Porto com acessibilidades de excelência, a 5 Km do Terminal TIR, 
a 8 Km do Aeroporto, a 8 Km da Exponor e a 10 Km do Porto de Leixões, utilizando apenas o IC1 e o IC24.

PROMOÇÃO

Storehouse - Investimentos Imobiliários, S.A. 
Rua Álvaro Castelões, 821, 2º Piso, 2.5
4450-043 Matosinhos
Telf.: 229 364 160 • Fax: 229 385 631 

CONSTRUÇÃO

PAVIMETAL - Produtos Metálicos, Lda.
Zona Industrial de Coimbrões Lote 91
3500-618 Viseu
Telf.: 232 423 396/ 232 471 058 • Fax: 232 421 600 

ARQUITECTURA

100 Planos - Gabinete de Arquitectura
Rua Gonçalves Zarco, 1129-B, Sala 406
4450-685 Leça da Palmeira
Telf./ Fax: 22 99 40 835

COMERCIALIZAÇÃO

Centro de Negócios do Freixieiro - Edifício Europa 
Rua Antero Quental 236, Sala 101
4455-586 Freixieiro Matosinhos
Telf.: 229 984 230 • Fax: 229 984 232 

• Armazéns Industriais • Armazéns de Logística (cais TIR) • Lojas com Mezzanine • Áreas desde 300 m2 até 8000 m2

REMAX SHOPPING - Centro Comercial Norte Shopping 
SEEKINGHOUSE - Mediação Imobiliária, S.A.
Rua Sara Afonso, 105 a 117, Loja 156
4460-841 Senhora da Hora • Matosinhos
Telf.: 220 160 470/ 71 • Fax: 220 160 472

cabe-lhes o direito de todo o processo de desenho. Mas Yamamoto, 

normalmente pede a participação dos cidadãos em todo o processo, 

quer de desenho, espacial ou programático.

Para o Museu de Arte de Yokosuka, o arquitecto criou uma estrutura 

tridimensional para que os cidadãos possam jogar e fazer parte 

do processo de criação de formas e escolhas de programas para o 

edifício em questão. No final do processo, o projecto é desenvolvido e 

redesenhado pelo arquitecto.

Este tipo de sistema de projectar teve resultados muito positivos para 

ambos, cidadão e arquitecto. “Como resultado, a arquitectura tornou-se 

ainda mais radical. Isso foi, para mim, revigorante e sem precedentes. 

Percebi que o importante era o processo de desenhar o edifício. O 

próprio processo era arquitectura.” Riken Yamamoto.

Outro exemplo de planeamento urbano que visa processar a acção 

humana no sistema urbano, é a cidade de Curitiba de Jaime Lerner. 

Um plano de 1968, de grande sucesso que se baseia em sistemas de 

transportes públicos, ecologia, gestão urbana e programas sociais.

Curitiba tem já a tradição em fornecer serviços sociais de ajuda aos mais 

pobres que são 7,5% da população da metrópole.

Um dos mais consagrados e estabelecidos programas sociais está sobre 

rodas, e traduzido em transportes. São autocarros antigos convertidos, 

uns até em salas de aulas, que viajam até às zonas mais necessitadas 

da cidade, levando serviços básicos e educação em saúde pública e 

ambiente. No programa Linha económica, cinco autocarros servem 

de mercados móveis que fazem mais de noventa paragens por mês. 

Um outro programa visa tratar o ambiente, criar incentivos à recolha 

de lixo reciclável trocando-o assim por bilhetes de autocarro e até 

por alimentação. O plano Director de Curitiba é um plano que aposta 

em conceitos como: novos parques verdes interligados, transportes 

colectivos, serviços sociais, zonamento e cidadania.

Este é um projecto que visa a participação do cidadão no processo 

urbano; um plano focado no Indivíduo e que faz dele a prioridade 

da cidade.

Teoria derivada de uma crítica de Processos Urbanos Existentes

Proponho que a prática da arquitectura e do urbanismo tenha uma forte 

e eficiente preocupação em relação ao Indivíduo como alvo, permitindo 

assim, a participação do Indivíduo de uma forma legal e consciente 

em todo o processo urbano e evitando a prática de processos que 

conduzam o Indivíduo à ocupação imposta do Lugar.

A prática à qual me refiro não deve ser um processo top-down nem 

bottom-up. Deve ser naturalmente flexível às tendências económicas, 

sociais e culturais, e as políticas necessárias devem interligar todas as 

formas e modos da ocupação e criação de lugares.

Há muitas intenções de praticar uma “arquitectura flexível ou um 

urbanismo flexível” mas não existe um processo aplicável a esse sistema.

Sugiro um processo para sistemas de urbanismo e arquitectura. 

Um processo onde Indivíduos ou cidadãos estão incluídos e/ou 

relacionados nas fases de planeamento e criação do Lugar.
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