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RESUMO

Esta tese apresenta uma reflexão sobre a cidade contemporânea e o seu projeto, atra-
vés da análise da contribuição teórico-projetual do urbanista italiano Bernardo Secchi. O re-
corte espaço-temporal é a Europa, com ênfase na Itália, a partir da década de 1980 até os dias 
atuais. No período, esse urbanista passou a contribuir ativamente com a publicação de textos 
em revistas, com pesquisas no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza (IUAV), e com 
a elaboração de planos e projetos, fazendo da cidade um grande laboratório. A produção de 
Secchi evidencia uma troca permanente entre pesquisa e experimentação, marcada pelo uso 
intencional de imagens como maneira de interpretar o mundo e de projetar a cidade. A pes-
quisa parte do conceito da renovatio urbis para a construção da cidade na cidade, indo até os 
dias atuais, marcados pela preocupação de transformar a cidade dispersa num território mais 
poroso. Analisam-se também os planos para várias cidades italianas, para a cidade de Antu-
érpia, além da participação no projeto para a Grand Pari(s). Convém destacar que a produção 
de Bernardo Secchi é acompanhada e analisada por décadas, a partir das produções teóricas 
e práticas, sendo os principais conceitos agrupados para compor as ideias-guias de cada perí-
odo estudado, com o propósito de contribuir para uma reflexão dos caminhos e tendências do 
pensamento urbanístico contemporâneo.

Palavras-chave: Planejamento territorial urbano (teoria); Cidade contemporânea; Território 
contemporâneo; Bernardo Secchi (1934-).
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Um laboratório para a cidade contemporânea



ABSTRACT

This thesis presents a reflection on the contemporary city and its project through the 
analysis of the project-theoretical contribution of the Italian  urban planner Bernardo Secchi. 
The temporal and spatial frame is Europe, emphasis on Italy, from the 80’s to the present days. 
During this period Bernardo Secchi has actively contributed with publications in magazines, re-
searches at the Venice University Institute of Architecture (IUAV), and elaboration of plans and 
projects turning the city into an important laboratory. Secchi production shows a permanent 
exchange between research and experimentation, represented by the intentional use of ima-
ges as a way to interpret the world and plan the city.  This thesis is based on the renovatio urbis 
concept for city construction in the city, until the present days, characterized by the concern 
of transforming the city dispersion into a more porous territory. The plans for several Italian 
cities and also for Antwerp are analyzed, besides the participation in the Grand Paris project. 
Bernardo Secchi production has been followed and analyzed for decades. The theoretical and 
practical production and the main concepts are put together in order to compose key ideas of 
each period under study, contributing to a reflection of ways and trends of the contemporary 
urban thought.

Keywords: Urban territorial plan (theory); contemporary city; contemporary territory; 
Bernardo Secchi (1934-).

FROM THE RENOVATIO URBIS TO THE POROUS CITy
A laboratory for the contemporaneous city



RIASSUNTO

Questa tesi presenta una riflessione sulla città contemporanea e il  suo progetto, at-
traverso l’analisi teorica del contributo teorico-progettuale dell’urbanista italiano Bernar-
do Secchi. Il ritaglio spazio-temporale è l’Europa, con ènfasi all’Italia, dal 1980 fino a oggi. 
Durante questo  periodo l’urbanista ha contribuito attivamente con la pubblicazione di testi 
in riviste, con ricerche presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), e con  
l’elaborazione  di piani e progetti, facendo della città un grande laboratorio. La produzione 
di Secchi riflette un continuo scambio tra ricerca e sperimentazione, caratterizzato dall’uso 
intenzionale di immagini come una maniera  di interpretare il mondo e di progettare la città. 
La ricerca parte dal concetto di renovatio urbis per la costruzione della città nella città, per 
arrivare ai giorni nostri, marcati  dalla preoccupazione di trasformare la città dispersa in un 
territorio  più poroso. Sono ache analizzati  i piani di diverse città italiane  e quello per la città 
di Anversa, nonchè la partecipazione al progetto per la Grand Pari(s). È opportuno distaccare 
che la produzione di Bernardo Secchi è accompagnata e analizzata per decenni, iniziando dalle 
produzioni teoriche e pratiche, e aggrupando i concetti principali per formare le idee-guide 
di ogni  periodo studiato, con l’obiettivo di contribuire per una riflessione sui cammini e sulle 
tendenze del pensiero urbanistico contemporaneo.

Parole chiave: Pianificazione territoriale urbana (teoria), città contemporanea, Territorio 
contemporaneo, Bernardo Secchi (1934 -).

DALLA RENOVATIO URBIS ALLA CITTÀ POROSA
Un laboratorio per la città contemporanea



10

LISTA DE FIGURAS

Fig. 01 Plano de Madri, 1985. ..................................................................................................76
Fig. 02 50 Ideias para Madri, reordenação de San Fermin, 1982. ...........................................76
Fig. 03 50 Ideias para Madri, remodelação da Avenida Pamplona, 1982. ...............................76
Fig. 04 Prg Sassuolo, “As transformações urbanas”, 1984. ......................................................77
Fig. 05 Prg Sassuolo, Detalhe das propostas projetuais, 1984.................................................77
Fig. 06 Prg Sassuolo, Detalhe das propostas projetuais, 1984.................................................77
Fig. 07 Prg Pistoia, Croqui do Plano, esquema objetivos gerais, 1988. ....................................77
Fig. 08 Prg Pistoia, Croqui do Plano, 1988. ..............................................................................77
Fig. 09 Detalhe da área de San Francesco della Vigna. Xilogravura de 1500 Jacopo de´Barbari. 88
Fig. 10 Implantação da igreja de San Francesco della Vigna e do Palazzo Gritti. Planta 1856. ....88
Fig. 11 Vista do Palazzo Gritti, anônimo do 600. .....................................................................88
Fig. 12 Fachada da igreja de San Francesco della Vigna ( projeto de Palladio). .......................88
Fig. 13 Vista do campo lateral da igreja de San Francesco della Vigna. ...................................88
Fig. 14 Prg Jesi. Projeto do solo, 1987 .....................................................................................96
Fig. 15 Prg Jesi. Detalhe do Projeto do solo, 1987 ...................................................................96
Fig. 16 Prg Jesi. “Os lugares dos projetos”, 1987 .....................................................................97
Fig. 17 Prg Jesi. Detalhe de um projeto-norma, 1987 .............................................................97
Fig. 18 Prg Jesi. Estudos para parque, 1987.............................................................................97
Fig. 19 Prg Siena. Detalhe de uma parte da “Estrutura do Plano”, 1990. ................................98
Fig. 20 Prg Siena. Detalhe do Projeto do solo, 1990 ................................................................98
Fig. 21 Prg Jesi. Esquema das edificações rurais, 1987 ............................................................99
Fig. 22 Prg Jesi. Esquema das edificações, 1987 ......................................................................99
Fig. 23 Prg Jesi. Esquema das estradas, 1987. .........................................................................99
Fig. 24 Prg Siena. Esquemas dos tipos edilícios, “vilas” e “edifícios industriais”, 1990 ...........99
Fig. 25 Prg Jesi. Exemplo de um projeto-norma, 1987 .......................................................... 100
Fig. 26 Prg Jesi. Exemplo de um projeto-norma, 1987 .......................................................... 101
Fig. 27 Prg Siena. Croquis de estudos preliminares para área dos “lugares centrais”, 1990 ..... 101
Fig. 28 Prg Pesaro. Levantamento dos Sistemas, 1997 .......................................................... 156
Fig. 29 Prg Bergamo. Levantamento dos Sistemas, 1994.  .................................................... 156
Fig. 30 Prg Prato. Levantamento dos Sistemas, 1995. ........................................................... 156
Fig. 31 Prg Brescia. Levantamento dos Sistemas, 1998. ........................................................ 156
Fig. 32 Prg Pesaro. Detalhe levantamento do Sistema Central, 1997 .................................... 157
Fig. 33 Prg Bergamo. Detalhe levantamento do Sistema da mobilidade, 1994 ..................... 157
Fig. 34 Prg Brescia. Mapa da dispersão e adensamento da grande área de Brescia, 1997 ... 158
Fig. 35 Prg Brescia. A cidade fractal, 1997. ............................................................................ 158
Fig. 36 Prg Brescia. Esquema do sistema dos lugares centrais na área vasta, 1997 .............. 158
Fig. 37 Prg Brescia. Esquema do sistema da mobilidade da área vasta, 1997 ....................... 158



11

Fig. 38 Laboratório Brescia. Carta da porosidade, 1998 ........................................................ 159
Fig. 39 Prg Brescia. Projeto do sistema ambiental, 1998 ....................................................... 159
Fig. 40 Fotografias do Laboratório Brescia, 1998 .................................................................. 159
Fig. 41 Prg Brescia. Mapa Estratégico, 1998. ......................................................................... 160
Fig. 42 Prg Brescia. Maquetes de estudo para expansão do centro antigo, 1998. ................ 160
Fig. 43 Laboratório Brescia, mixité cultural, 1998 ................................................................. 160
Fig. 44 Laboratório Brescia, a participação no plano, 1998 ................................................... 160
Fig. 45 Laboratório Brescia, mixité funcional, 1998............................................................... 160
Fig. 46 Prg Brescia. Localização dos projetos-norma, 1998 ................................................... 161
Fig. 47 Prg Brescia. Exemplo de um projeto-norma, 1998 .................................................... 161
Fig. 48, 49 e 50. Prg Bergamo. Exemplo de um projeto-norma, 1994 ................................... 162
Fig. 51 Prg Prato. Indicadores morfológicos, 1995 ................................................................ 163
Fig. 52 Prg Prato. Os “materiais da residência”, 1995 ............................................................ 163
Fig. 53 Prg Prato. Indicação do centro histórico, 1995 .......................................................... 163
Fig. 54, 55 e 56. Fotos do centro histórico de Prato, 1995 .................................................... 163
Fig. 57 e 58 Prg Prato. Imagens da maquete do novo plano, 1995 ....................................... 164
Fig. 59 Prg Prato. Imagens de áreas industriais e os levantamentos da mixité, da cidade 
             fábrica e dos “materiais” da indústria, 1995 ............................................................. 164
Fig. 60 Prg Prato. Croquis de um projeto para uma fábrica de cimento, 1995 ...................... 164
Fig. 61 New territories. Modulo 50km x 50 Km, 2004 ........................................................... 186
Fig. 62 New territories. Cenário X-treme Europe, 2004 ........................................................ 186
Fig. 63 New territories. Europa – continente cinza, 2004...................................................... 186
Fig. 64 “ L´esplosione della città”. A concentração no Vêneto Central, 1970 e 2000. ........... 187
Fig. 65 Imagem satélite da região do Vêneto Central ............................................................ 187
Fig. 66 “ L´esplosione della città”. Fotos da região do Vêneto Central .................................. 187
Fig. 67 “tubos” trecho estrada, cruzamento A4, A27, Vêneto Central .................................. 198
Fig. 68 “ esponja e tubos” na área do Vêneto Central ........................................................... 198
Fig. 69 Cenário “no auto”, nova rede de tram ....................................................................... 198
Fig. 70 Ptcp Lecce. Hipóteses de expansão, 2001 ................................................................. 213
Fig. 71 Ptcp Lecce. Morfologia do construído, 2001 .............................................................. 213
Fig. 72 Ptcp Lecce. Edifícios e estradas entre Cutrofiano e Gallipoli, 2001 ........................... 213
Fig. 73 Ptcp Lecce. Imagens da região do Salento, 2001 ....................................................... 213
Fig. 74 Ptcp Lecce. Cenário para área da esponja, 2001 ....................................................... 214
Fig. 75 Ptcp Lecce. Estratégias da dispersão, cenário de requalificação da faixa da 
             costa de Marina Mancaversa, 2001 ........................................................................... 214
Fig. 76 Ptcp Lecce. Imagens da região do Salento, 2001 ....................................................... 214
Fig. 77 Ptcp Lecce. Cenário da requalificação de um trecho da costa, 2001 ......................... 215
Fig. 78 Ptcp Lecce. Cenário da requalificação de um trecho da costa, 2001 ......................... 215
Fig. 79 Ptcp Lecce. Cenário da dispersão, 2001 ..................................................................... 215
Fig. 80 Plano Estrutural Antuérpia. Mapa estratégico, 2005 ................................................. 216
Fig. 81 Plano Estrutural Antuérpia. Cenários da água, 2005 ................................................. 216
Fig. 82 Plano Estrutural Antuérpia. Panorama da cidade de Antuérpia, 2005 ...................... 216
Fig. 83 Plano Estrutural Antuérpia. Mapa das imagens da cidade porosa, 2005 .................. 217
Fig. 84 Plano Estrutural Antuérpia. Detalhes dos tipos de porosidade encontradas, 2005 ... 217
Fig. 85 Plano Estrutural Antuérpia. Estudos para tornar a cidade porosa, 2005 ................... 217
Fig. 86 Plano Estrutural Antuérpia. Simulação de novos espaços para viver e trabalhar, 2005 .... 218
Fig. 87 Plano Estrutural Antuérpia. Cenário “ de volta à cidade”, 2005 ................................ 218
Fig. 88 Projeto Grand Pari(s). A ilha de “Lúcifer”, 2008 ......................................................... 219



12

Fig. 89 Projeto Grand Pari(s). Mapa do “quadrado latino”, 2009 .......................................... 219
Fig. 90 Projeto Grand Pari(s). Plano de análise, delimitação da área de estudo, 2009 ......... 219
Fig. 91 Projeto Grand Pari(s). A cidade porosa, 2009 ............................................................ 219
Fig. 92 Projeto Grand Pari(s). A “esponja”, 2008 ................................................................... 220
Fig. 93 Projeto Grand Pari(s). Mapa da cidade porosa, 2009 ................................................ 220
Fig. 94 Projeto Grand Pari(s). Estudos de permeabilidade, 2008 .......................................... 220
Fig. 95 Projeto Grand Pari(s). Análise da conectividade de um tecido, 2009 ........................ 220
Fig. 96 Projeto Grand Pari(s). Cenário “viver com água”, 2009 ............................................. 221
Fig. 97 Projeto Grand Pari(s). Exercício reestruturação de um antigo tecido sujeito 
            a inundações, 2009. .................................................................................................... 221
Fig. 98 Projeto Grand Pari(s) Exercício de investigação de energia solar, 2008 ..................... 221
Fig. 99 a 101 Imagens do Cemitério de Kortrijk, Bélgica ....................................................... 223
Fig. 102 a 105 Imagens do Cemitério de Kortrijk, Bélgica ..................................................... 224
Fig. 106 a 109 Imagens do Parque Spoor Noord em Antuérpia, Bélgica ............................... 225
Fig. 110 a 114 Imagens do Parque Spoor Noord em Antuérpia, Bélgica ............................... 226





SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................16

Capitulo 1. BERNARDO SECCHI:  A TRAJETÓRIA DE UM URBANISTA ..................................................27

Capitulo 2. A CONSTRUÇÃO DA CIDADE NA CIDADE ...........................................................................50                  
2.1 Por uma idéia de modificação .........................................................................................................52
2.2 Uma nova forma de plano ...............................................................................................................63
2.3 Arquitetura do Plano .......................................................................................................................66
2.4 IDEIAS GUIAS ...................................................................................................................................78                                                                           
 2.4.1 Projeto de solo ...................................................................................................................79
 2.4.2 Renovatio urbis ...................................................................................................................83
2.5 DA TEORIA A PRATICA ......................................................................................................................89  
 2.5.1 Uma nova renovatio urbis ..................................................................................................93
           
Capitulo 3. DA CIDADE AO TERRITORIO .............................................................................................102                                       
3.1 Saber ver a cidade e o território contemporâneos ........................................................................106
3.2 Dispersão urbana na Itália: uma questão anunciada ....................................................................110
3.3 Urbanização dispersa – um roteiro bibliográfico ...........................................................................114
3.4 Tradição Elementarista ..................................................................................................................131
3.5 IDEIAS GUIAS .................................................................................................................................136 
3.5.1 Novas estratégias cognitivas .......................................................................................................136 
3.5.1.a Descrição .................................................................................................................................140 
3.5.1.b Materiais urbanos ...................................................................................................................142
3.6 A CIDADE FRACTAL ........................................................................................................................145  
 3.6.1 Um manual implícito de urbanismo .................................................................................145
 3.6.2 Rumo à cidade porosa ......................................................................................................151             
                                                
Capitulo 4. DO TERRITÓRIO À CIDADE POROSA .................................................................................165
4.1 Da continuidade ao fragmento: a busca por uma “distância justa” ..............................................168
 4.1.1 Histórias do século XX ......................................................................................................168
 4.1.2 Figuras do olhar ................................................................................................................170
 4.1.3 A distância justa ...............................................................................................................176



 4.1.4 Projetar o vazio ................................................................................................................179
4.2 Novos territórios em análise .........................................................................................................180
4.3 Inquietações projetuais .................................................................................................................188
4.4 IDEIAS GUIAS .................................................................................................................................191                                                                  
 4.4.1 Cidade porosa ..................................................................................................................191 
4.4.2 Cenário .......................................................................................................................................194
4.5 O PROJETO DA CIDADE POROSA ....................................................................................................199
 4.5.1 Por uma nova modernidade .............................................................................................210 
4.6 DUAS MICRO-HISTÓRIAS ...............................................................................................................222
 4.6.1 CEMITÉRIO DE KORTRIJK ..................................................................................................223
 4.6.2 SPOOR NOORD PARK ANTUÉRPIA ....................................................................................225

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada de novo, mas tudo diferente ......................................................................................................227

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................................................237



16

INTRODUÇÃO  

Parece haver um consenso entre os estudiosos de que as cidades estão retornando ao 
centro das atenções, seja pelo entendimento de que muitos dos problemas atuais se apresen-
tam como de caráter urbano, seja porque nelas se refletem as mudanças que estão ocorrendo 
em todas as esferas da atividade humana com uma rapidez e uma intensidade inusitadas. 

 Esse reconhecimento generalizado do papel estratégico das cidades é acompanhado, 
porém, pelo sentimento da crescente complexidade das realidades urbanas. Ou seja, pare-
ce existir uma correlação negativa entre o aumento da importância atribuída às cidades e a 
capacidade coletiva de captá-las, entendê-las e transformá-las.1 Nos últimos tempos, tem se 
tornado cada vez mais difícil delimitar ou definir, de forma compartilhada, a “cidade”, já que 
se trata de um objeto em intensa evolução e sem contornos precisos. “Há muito que o urbano 
extravasou o domínio das cidades”2 e passou a incorporar características novas e, muitas ve-
zes, de difícil assimilação.   

A intensificação do processo de diluição das formas urbanas na paisagem rural remonta 
ao século XIX, quando o rural se torna cada vez mais urbano, ao contrário do que ocorre na 
segunda metade do século XX, quando se verifica um aumento na introdução do urbano no 
rural. Nos últimos tempos, porém, a diferenciação entre urbano e rural,  principalmente na 
Europa, se tornou mais tênue, já que em muitas regiões parece não haver muita lógica discutir 
limites, fronteiras e tensões  em um território que apresenta um continuum construído, man-
chas urbanas extensas que formam um mosaico de espaços híbridos e articulados entre cheios 
e vazios. Esse tema, bastante pesquisado nos anos 60 do século XX, trouxe à tona a discussão 
da relação entre a cidade e o território. Vale, porém, lembrar que o confronto entre a cidade 
compacta e a cidade dispersa é muito anterior. 

 O período de formação do urbanismo, com características autônomas, acontece entre 
1859 e 1913,  com o objetivo de controlar o crescimento da cidade e de sistematizar a cidade 
existente, e com ele emerge a ideia do planejamento para dar respostas a situações insusten-
táveis. No início do século XX, a maior parte da população europeia já está concentrada na 

1 FERRÃO, J. Intervir na cidade: complexidade, visão e rumo. In: PORTAS, N., DOMINGUES, A., CABRAL, J. Políticas urbanas: 
tendências, estratégias e oportunidades. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
2 Idem, p. 220.
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cidade, mas com uma distribuição diferente em cada país.3 Donatella Calabi recorda que nesse 
período mudam o papel, a escala e as características físicas dos principais centros econômicos 
internacionais, e as cidades não conseguem absorver todo o contingente de imigração dentro 
das muralhas do antigo regime. O núcleo urbano se expande no seu entorno, “se dilatam e se 
diluem as relações centro-periferia e se modificam os terrenos ocupados pela indústria”.4 As 
cidades explodem por diversos fatores, sendo os mais importantes a urbanização maciça, a in-
dustrialização e a revolução dos transportes. Nessa fase, o urbanismo se propõe a dar soluções 
aos “males” que afligem a cidade, e, cada vez mais, as respostas “saneadoras” levam a cida-
de compacta rumo à descentralização. Se as causas dos problemas urbanos, porém, estavam 
claras até há pouco tempo, tal afirmação não pode ser feita para as realidades mais recentes. 
Segundo Portas, Domingues e Cabral,5 a explosão urbana dos últimos 25 anos não pode ser 
explicada simplesmente pela evolução demográfica, pela especulação imobiliária, nem pela 
ineficiência dos instrumentos de planejamento. Por isso, requer-se uma atenção especial para 
a compreensão dos novos fenômenos. 

 As inúmeras tentativas de descrever a cidade contemporânea parecem não conseguir 
um consenso, mas apresentam, em comum, o reconhecimento de que se trata de uma ci-
dade geograficamente fragmentada, descontínua, com contornos imprecisos, heterogênea, 
multicultural, multiétnica – verdadeiros palimpsestos complexos onde estão presentes tecidos 
urbanos de diversas épocas e formas,  que atendem a diferentes classes sociais. É o lugar da 
copresença: uma cidade caracterizada por uma sociedade sempre mais individualista e, tam-
bém, fragmentada, em busca de novas maneiras de “viver junto”, onde se verifica, mesmo de 
uma forma um pouco contraditória, “uma persistente pesquisa de novas maneiras de viver 
‘individualmente juntos’.”6 Além das mudanças estruturais, percebe-se uma outra, de caráter 
cultural, porque, “juntamente com a cidade econômica e física, a cidade das pessoas está 
mudando”7 e , vale lembrar, o nosso conceito de cidade está estritamente ligado ao nosso 
modo de vida.

Se a forma urbana contemporânea pode ser caracterizada, de uma maneira geral,  por 
uma grande extensão, a condição urbana não pode ser generalizada. Existem grandes diferenças 
entre as cidades dos diversos continentes, assim como entre as pequenas e as grandes cidades, 
mantendo-se uma relação recíproca, mas não linear, entre economia e estrutura urbana.

Mas não é somente a forma da cidade e seu conceito que passam por modificação, 
mudam-se também as profundas reflexões sobre as estratégias de intervenção na cidade con-
temporânea. Isto porque, diante das novas situações da cidade e do seu território, o urbanis-
mo tem de dar respostas a questões complexas que exigem não só uma revisão conceitual, 

3 CALABI, D. Storia dell´urbanistica europea. Milano: Mondadori, 2004.
4 Idem. p.13
5 PORTAS, N., DOMINGUES, A., CABRAL, J. Políticas urbanas: tendências, estratégias e oportunidades. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2003. p. 15
6 TODROS, A. Tre differenti forme di convivenza: una lettura a partire dallo spazo. In: Atti della XIII Conferenza Società Italiana 
degli Urbanisti. Roma, 2010. (<http://www.planum.net>). p. 1.
7 AMENDOLA, G. La città postmoderna: magie e paure della metropoli contemporanea. Roma-Bari: Laterza, 2009. p. 20.
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mas também propositiva, já que os instrumentos com os quais se vem trabalhando desde o 
século XX se mostram insuficientes. 

Na opinião de André Corboz, o urbanismo do século XX pode ser sintetizado em um 
conceito: o de planejamento. Numa tentativa de sintetizar a situação do urbanismo nesse pe-
ríodo, ele propõe uma periodização que elege o lugar da intervenção como critério, dividindo, 
assim, o século XX em quatro fases: (1) é a fase em que a intervenção não diz respeito somente 
à cidade, e é caracterizada por um urbanismo próximo ou fora da cidade; (2) é a fase do urba-
nismo contra a cidade; (3) é a fase que Corboz rotula de um urbanismo na cidade, e (4) é a fase 
do urbanismo do território urbanizado.8

“O urbanismo próximo ou fora da cidade” está ligado ao conceito inovador de cidade-
-jardim, que se desenvolve em torno de 1900 a 1930. Essa noção, surgida na Inglaterra com 
Ebenezer Howard, foi uma tentativa de aliar as vantagens da cidade com as do campo. “O 
urbanismo contra a cidade” nasce das propostas do CIAM, principalmente dos princípios da 
Carta de Atenas, elegendo como único caminho o desenvolvimento de uma cidade “racio-
nal”, cuja apoteose se dá, em 1960, com a construção de Brasília. “O urbanismo na cidade”, 
vinculado ao abandono das ideias modernistas, foi influenciado por diversos grupos. O texto 
mais importante dessa fase é o de Aldo Rossi, no seu livro Arquitetura da cidade, inserido 
no famoso pós-modernismo, que rejeita a política da tabula rasa, a separação rígida entre 
as funções, entre outras críticas. O final dessa terceira fase é de difícil verificação, pois a 
quarta fase já havia se iniciado, sem que todos se dessem conta. Essa última fase é, então, 
a mais difícil de se descrever porque não existe ainda um “texto fundador” e, sobretudo, 
porque assume uma mudança de escala dos fenômenos urbanos e provoca uma revolução 
na representação da cidade. Para Corboz, não existem mais “cidades” no sentido tradicional, 
mas há regiões urbanizadas, megalópoles que ocupam superfícies sempre crescentes. É essa 
fase em que estamos agora, quando se coloca em crise o planejamento, a ideia-força que 
guiou o pensamento de todo um século e que se tornará a quarta fase, aquela do território 
urbanizado em sua totalidade. 9 

Em meio a essa nova realidade surgem algumas questões: que papel o urbanista teve 
– e tem tido – nessa nova configuração urbana? Como apreender a cidade contemporânea e 
seu território? Quais são os conceitos para se pensar essa cidade? Como descrever e modifi-
car territórios cada vez mais complexos? Quais são as forças que atuam sobre ela? Quais são 
os instrumentos mais adequados para seu planejamento? Como dar forma aos territórios 
sempre mais dispersos? Como elaborar um programa de urbanismo adequado à  realidade 
em que vivemos?

Essas questões gerais colocam em foco a necessidade de renovação da teoria e da prá-
tica do urbanismo para o século XXI. “Temos necessidade de elaborar com urgência uma no-
ção de ‘cidade’ como lugar da descontinuidade, da heterogeneidade, da fragmentação e das 
8 CORBOZ, A. L´urbanistica del XX secolo: un bilancio. In: Urbanistica, n. 101. 1990. p. 7-12. 
9 Idem. 



19

transformações ininterruptas”.10 Mas a reflexão não pode ficar somente no plano conceitual, e 
já há algum tempo verifica-se a urgência de passar dos debates para a ação. 

Precisamos agora procurar exprimir essa nova percepção da realidade urbana em 
termos aplicáveis ao planejamento urbano. “O urbanismo é uma atividade analítica que 
se realiza apenas quando assume uma dimensão propositiva”. É somente quando a análise 
ganha forma de proposição (plano/projeto) que a ação urbanística pode ser reconhecida 
como tal.11

É recorrente nas discussões sobre urbanismo a hipótese de que a pesquisa urbanística 
vem, de forma preocupante, se distanciando das práticas sociais – em particular daquelas da 
construção da cidade e do território. É muito comum presenciar, de um lado, uma atividade 
profissional excessivamente “acadêmica” e, de outra, práticas profissionais cada vez mais dis-
tantes de uma reflexão teórica adequada e atualizada. Os pesquisadores falam frequentemen-
te de um mundo que existe só nos  livros, e os profissionais utilizam, na melhor das hipóteses, 
a versão reduzida e banalizada de teorias que interpretaram uma sociedade, uma economia, 
uma cidade e um território que não mais existem, ou que estão sujeitos a rápidas transforma-
ções. Reportar os dois mundos, sendo coerente entre eles, é uma tarefa que exige um esforço 
de pesquisa e experimentação. 12

Cabe esclarecer aqui que esta pesquisa de Doutorado foi inicialmente impulsionada 
pela reflexão sobre a importância da relação entre teoria e prática no urbanismo, e se dispôs 
a procurar uma maneira possível de entender a disciplina e de praticar a profissão. O caminho 
escolhido foi o de percorrer e analisar a contribuição teórico-projetual do urbanista italiano 
Bernardo Secchi (1934), buscando pesquisar os principais temas, conceitos e estratégias proje-
tuais que permeiam a sua obra, tentando identificar suas raízes e heranças, e  também contex-
tualizando, em um debate mais amplo, sua maneira de pensar e projetar a cidade. Com isso, a 
pretensão era a de verificar como se dá a circulação dos debates nos planos, nas pesquisas e 
no ensino, e como essa experiência aponta para a reflexão sobre os futuros possíveis da cidade 
contemporânea e do seu projeto. 

 Já houve uma época em que algumas experiências adquiriram status de um modelo a 
ser seguido, é o caso das intervenções para Bolonha e Barcelona. Hoje, porém, nem sempre 
se pode confiar nessas fórmulas, mesmo porque a história tem mostrado os resultados frá-
geis de tais procedimentos. “Não é plausível copiar”,13 mas é necessário aprender com outras 
experiências, para buscar e construir um caminho mais original. É nessa perspectiva que este 
trabalho foi pensado. A intenção é clara: contribuir para alimentar o conhecimento e a refle-
xão sobre a cidade e o seu projeto, construindo um “espaço para um ponto de vista” no qual 
seja possível evidenciar reflexões e práticas projetuais. 

10 Idem. p. 11.
11 MEyER, R. O urbanismo: entre a cidade e o território. Revista Ciência e Cultura (on-line), v. 58, n. 1, 2006. p.38-41.
12 TOSI, M. C. (Org). Q1 Scenari. Roma: Officina, 2001.
13 ROVERSI-MONACO, F. Premessa. In: INDOVINA, F., FREGOLENT L., SAVINO, M. (Orgs.) L´esplosione della città. Bologna: 
Compositori, 2005. p.5.
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 Esta tese também se justifica pelo fato de que as pesquisas mais recentes sobre a histó-
ria e o papel do urbanismo na sociedade contemporânea têm dado muita atenção às análises 
sobre “modos de fazer” concretos, evidenciando a necessidade de dar novo fôlego crítico ao 
extenso material produzido por urbanistas, ao longo da suas atividades profissionais, descons-
truindo e interrogando novamente o sentido e o significado. 14 

 Cabe-me agora registrar informações de caráter pessoal no tocante à formulação desta 
tese. Meu primeiro contato com o trabalho de Bernardo Secchi se deu com a leitura  do seu 
livro Um projeto para o urbanismo, em 2004. Apesar de não conhecer ainda seu trabalho, 
fiquei bastante empolgada com o universo que se abria com essa coletânea de textos que ele 
produziu nos anos 80 nas revistas Casabella e Urbanistica. Sua afirmação de que “uma nova 
geração de planos talvez estivesse nascendo” despertou meu interesse por pesquisar mais e 
por querer entender o que tinha acontecido na Itália dos anos 80. 

A ideia inicial para a pesquisa de Doutorado era a de explorar o conceito da renovatio 
urbis, em Secchi, e verificar suas ligações com as pesquisas de Manfredo Tafuri sobre o tema 
na Veneza do Renascimento. É lá, de acordo com Secchi, que se encontram as bases dessa es-
tratégia urbana, considerada uma política de mudança e transformação do sentido e da função 
do papel de uma parte da cidade, que pode alcançar também a cidade como um todo. Isso se 
daria através de projetos pontuais e limitados, não se restringindo só a edifícios e tornando-se 
a oportunidade de alcançar, com a inserção de um elemento novo, novos sistemas de valores 
para a cidade. A nova geração de planos, de que Secchi falava nos anos 80, colocava no centro 
da discussão a construção da cidade dentro da cidade existente, e, nesse contexto, a renovatio 
urbis seria uma estratégia bastante interessante para modificar a cidade. Depois do meu está-
gio de um ano no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza (IUAV), muitas questões se 
esclareceram: o tema sobre a renovatio urbis, apesar de ainda estar presente em entrevistas 
e textos recentes, tinha envelhecido na sua utilização. Além disso, todo um universo de con-
ceitos, temas, ideias e projetos desenvolvidos por Secchi se abriu, razão pela qual me pareceu 
oportuno não limitar a pesquisa apenas ao conceito da renovatio urbis, mas recuperar, através 
da sua produção teórica e projetual, as principais discussões despertadas por seus trabalhos, 
dos anos 80 até os dias atuais. 

Este trabalho procurou construir a reflexão por meio de “relações de troca entre teoria 
e prática”, compondo um sistema de estudos de caso (textos e projetos) a partir da experiên-
cia de Secchi. Opta pelo método, amparado pelas lições de Bernard Lepetit,15 de entender a 
cidade a partir de questões parciais através da estratégia desse urbanista. Com base em uma 
análise, tecnicamente pertinente, de um caso concreto de uma “maneira de fazer”, pretendo, 
através de uma atenção crítica ao trabalho de Bernardo Secchi, refletir sobre a complexidade 
das mudanças que estão ocorrendo nas cidades nas últimas décadas e apontar caminhos para 
uma nova dimensão urbana. 

14 TOSI, M. C. (Org.). Q1 Scenari. Roma: Officina, 2001.
15 LEPETIT, B. Por uma nova história urbana. São Paulo: EdUSP, 2001.
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O recorte espaço-temporal é a Europa,  da década de 1980 até hoje, com ênfase na 
Itália. Nesse período, Secchi passou a contribuir ativamente com a publicação de textos em 
revistas, com as pesquisas no IUAV e com a coordenação de planos e projetos, fazendo da ci-
dade um grande laboratório.16 A pesquisa parte da premissa de que Bernardo Secchi pertence 
a uma geração que viveu momentos de grande importância, muitos deles dramáticos, como 
guerras e crises. Foram esses fatos radicais que contribuíram para o desenvolvimento de um 
olhar diferente sobre a cidade, o território e a população, para a percepção do fim da moder-
nidade, ou do nascer de uma nova. 

A geração de Secchi conviveu com a crítica do início dos anos 60 ao Movimento Moder-
no, com as suas aplicações no pós-guerra e com a incerteza do que viria pela frente. Esses pro-
fissionais de grande cultura, capazes de instaurar importantes relações entre teoria e prática, 
se destacaram especialmente na Europa, pela vontade de construir um terreno de reflexões 
que pudesse ser sedimentado. Eles entenderam que a interação com outras disciplinas e a 
aproximação transversal não constituem somente um fator de enriquecimento para operar o 
cotidiano, mas o próprio motor das ações.  Manoel de Solà Morales, Nuno Portas, Alexandre 
Chemetoff, Thomas Sieverts, Philippe Panerai e Jean Castex, e os italianos Giancarlo De Carlo, 
Vittorio Gregotti, Giuseppe Campos Venuti e Bernardo Secchi, entre outros, não se limitaram 
a pensar o urbanismo, deixando a ação para outros, nem optaram por ser tão somente profis-
sionais da cidade. É uma geração, enfim, que passa da teoria para a história, que sabe criticar 
a teoria com a história e vice-versa, com grande propriedade, e consegue colocar e recolocar 
os problemas de modo amplo. 

Patrizia Gabellini, que estuda já há algum tempo a trajetória dos urbanistas italianos,17 
reúne oito deles (PIinio Marconi, Giuseppe Samonà, Luigi Piccinato, Ludovico Quaroni, Giovan-
ni Astengo, Giancarlo De Carlo, Giuseppe Campos Venuti e Bernardo  Secchi) como casos exem-
plares, como personagens capazes de reconhecer características e pontos de convergência no 
percurso disciplinar e de estabelecer a relação entre a elaboração de planos e a de textos, com 
intensidades e motivos  variados, quase sempre ligados a essa prática. De idades diferentes, 
ambientes e formações diversas, esses urbanistas produziram, no conjunto, um número mui-
to grande de planos e projetos de diferentes escalas, explorando todo o campo da produção 
urbanística e compreendendo todo o território italiano. Muitos deles viram alguns de seus 
planos se tornarem “exemplos”, o que lhes imprimiu visibilidade na mídia e também rendeu, 
para alguns, notoriedade internacional. Em comum, seguiram carreira acadêmica, produziram 
livros e artigos que formaram – e formam – gerações de estudantes, exerceram atividades 
editoriais,18 assumiram cargos públicos (acadêmicos, institucionais e políticos). Quase todos 

16 Secchi teve uma coluna na revista Casabella, de 1984 a 1996, e foi editor da revista Urbanistica, de 1984 a 1990. Apesar da 
sua experiência como colaborador em outros três planos (Plano para Milão, Trentino e Madri), foi em meados dos anos 80 
que Secchi passou a dirigir uma equipe e da coordenar o desenvolvimento de planos, imprimindo a partir daí a sua identidade. 
17 O resultado dessa pesquisa pode ser vista principalmente no livro Urbanisti italiani, de Paola Di Biagi e Patrizia Gabellini, e 
mais recentemente, de forma resumida, no livro Fare urbanística, de Patrizia Gabellini. 
18 Somente Samonà não ministrou disciplinas de urbanismo. Ver GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, 
memoria. Roma: Carocci, 2010.
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foram diretores do Instituto Nacional de Urbanismo e também obtiveram prêmios e condeco-
rações pelo trabalho realizado.19

Secchi, um urbanista com uma trajetória particular, é engenheiro por formação, espe-
cializou-se em economia e tornou-se um urbanista importante. É considerado um urbanista 
“teórico e prático”. Para ele, é difícil imaginar a separação entre esses dois mundos, e deixa 
isso claro ao criticar os franceses que fazem essa distinção “perversa”, entre os pesquisadores 
e os projetistas,20 principalmente quando reforça a filosofia do curso de Doutorado no IUAV, 
que prioriza a pesquisa e a experimentação.

Talvez “inquietação teórica”21 seja o termo mais apropriado para falar da produção te-
órica de Secchi do que de qualquer uma de suas teorias, já que  sua maneira de abordar as 
questões do urbanismo foi sendo construída, ao longo de vários anos, nos diversos artigos e 
editoriais que escreveu, nos textos dos planos, não se configurando como uma teoria sistemá-
tica propriamente dita. Sobre a sua relação com a teoria, o próprio Secchi revelou que sempre 
usou esse recurso como um “andaime que usamos para construir e que talvez nos pareça 
conveniente eliminar mais tarde”, já que, no urbanismo, um texto teórico aspira à eventual 
capacidade de produzir frutos, ou seja, almeja “a sua fertilidade, mais que a sua verdade”.22

Com grande capacidade intelectual de colher referências de outras áreas do conhe-
cimento, Secchi possui uma reflexão original sobre a cidade que conhecemos hoje e sobre o 
seu futuro. A sua inquietação surge com uma insatisfação pela maneira de se fazer urbanismo, 
com as formas codificadas de organizar o olhar e o discurso sobre a cidade,  que se mostravam 
incapazes de colher, descrever e interpretar os aspectos visíveis e invisíveis de um real sempre 
mais multifacetado e articulado.

Na Itália, o programa de pesquisa de um urbanista é algo reconhecido e valorizado, sen-
do entendido como sua bagagem cultural, bibliográfica, de referências e seu método de traba-
lho. Nesse programa, o profissional deve utilizar todo o saber acumulado e demonstrar a capa-
cidade de enfrentar os temas apresentados, estabelecendo uma ligação entre conhecimentos, 
projetos, decisões e êxitos. Um plano urbanístico pode se configurar como representação de 
um programa de pesquisa específico, como uma formulação de intenções que se materializa 
como uma teoria que se torna experiência. Torna-se, pois, um “manual implícito” de referên-
cias para um projetista, ou para um grupo de projetação. É uma modalidade através da qual 
a própria visão de cidade contemporânea e do seu projeto se torna concreta, é comunicada e 
se distancia do autor, assumindo vida própria. Ao adquirir um caráter mais geral, difunde-se e 
passa a fazer parte do patrimônio disciplinar, do “saber acumulado” do urbanismo. 23

19 Com exceção de De Carlo, que, entretanto, participava ativamente do Instituto. Ver GABELLINI, P. Op. cit.
20 Ver entrevista concedida a Patrizia Gabellini In: Patrizia G. Intervista a Bernardo Secchi.  Territorio, n.52, 2010.
21 Inspirado em um trabalho de Rafael Moneo  (Inquietudine teórica e strategia progettuale nell´opera di otto architetti 
contemporanei. Milano: Mondadori Electa, 2005).
22 SECCHI, B. Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.  p. X
23 LAGONIA; ZANANDREA. Publicazioni di piani. In: Urbanistica n.111, 1998. Os autores recordam que Bernardo Secchi, na 
época de elaboração do plano para Prato, discutiu longamente sobre a oportunidade de considerar um plano como um 
“manual” de urbanismo. Esse debate aconteceu em 1987 através de uma série de seminários que aconteceram no curso de 
urbanismo no IUAV. 
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Secchi é considerado expert da pesquisa sobre a dispersão urbana na Itália.24 Apesar 
de não ter sido o único a estudar o fenômeno, o seu destaque pode ser justificado por vários 
fatores: não se fixou somente na teoria, desenvolveu estratégias de projeto, estabeleceu uma 
rede de pesquisa com visibilidade internacional em Veneza, onde agrega vários pesquisado-
res interessados em aprofundar a questão. Também se verifica que  seus textos constituem a 
base para muitas pesquisas, feitas pelo mundo afora, sobre o fenômeno da dispersão urbana. 
Mesmo na Itália, considerando as diferentes tradições na condução das pesquisas, o trabalho 
de Secchi é muitas vezes o fio condutor da reflexão sobre vários aspectos do urbanismo. Con-
siderando tudo isso, questiona-se: é possível reconhecer no trabalho de Secchi um manual 
implícito de urbanismo?  A estratégia comunicativa articulada nas suas lições de urbanismo 
(workshops, publicações etc.) e  seu “estilo de análise” estão criando um modelo educativo 
para pensar e projetar a cidade e seu território?

É comum uma tradição de pesquisa estar vinculada ao âmbito acadêmico, e não se 
poderia esperar outra coisa. A Itália já esteve em evidência com o reconhecimento de ter de-
senvolvido a “teoria tipo-morfológica” na década de 1960. A corrente “morfologista”, ligada ao 
movimento denominado Tendenza, estava estreitamente vinculada ao ensino do urbanismo 
nas escolas de arquitetura italianas, com a particularidade, segundo Gutiérrez, de  os princi-
pais professores não serem docentes de urbanismo, mas de composição arquitetônica. Nessa 
época, a divisão entre arquitetura e urbanismo não era relevante, já que eram duas vertentes 
de um único “saber prático”. Quase todos os arquitetos que tiveram participação ativa nesse 
processo eram professores, o que facilitava a penetração das ideias e referendava a tarefa de 
uma escola: “tornar comunicáveis e transmissíveis os conteúdos de uma experiência e dar 
fundamento coletivo ao trabalho, remetendo a uma base racional comum”.25 

A presença desses profissionais nas principais revistas italianas, que circulavam pela Eu-
ropa na época, principalmente em Casabella Continuità, contribuíram para a disseminação de 
ideias que encontrariam eco em outros contextos, em outras universidades. A redescoberta 
dos arquitetos italianos, nos anos 70, pelos franceses, por exemplo, deu origem ao que Jean-
-Louis Cohen denomina Italophilie, que consagrava a figura do arquiteto como um intelectual 
(fato que vai se fortalecer com Manfredo Tafuri nos anos 80). O morfologismo italiano impul-
sionou, entre outros, o trabalho de Jean Castex e Philippe Panerai dentro da Escola de Arqui-
tetura de Versailles, ou a elaboração de um corpo teórico próprio na Escola de Arquitetura de 
Barcelona, dirigida por Solà-Morales.26 

 Todavia, desde esse exemplo do “morfologismo”, disseminado principalmente entre os 
anos 70 e 80, a investigação urbana parece acontecer distante dos centros de investigação.27 O 
estudo do IUAV sobre a cidade difusa no início dos anos 90, de certo modo, recupera – guar-

24 GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. Tesi (Dottorato) – Università “Federico II”, Facoltà di Architettura, Dipartimento 
di Urbanistica, Napoli, 2006.
25 VITALE, D. apud GUTIÉRREZ, V. S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006. p.210.
26 GUTIÉRREZ, V. S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006. p.210-213.
27 Idem. 
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dadas as devidas proporções – esse vínculo entre a inovação teórica e um grupo de pesquisa 
específico, colocando mais uma vez a Itália em evidência nas discussões sobre o urbanismo. 
A presença do Studio 09, de Secchi e Viganò,28 entre as dez equipes  participantes do projeto 
para a Grand Pari(s), em 2009, foi considerada como um reconhecimento da tradição do urba-
nismo italiano. 

Nesse projeto estão reunidas reflexões desenvolvidas em diferentes momentos da tra-
jetória de Secchi e Viganò. O projeto, elaborado em torno da discussão da cidade porosa, aco-
lhe as principais ideias e conceitos de Secchi nos últimos vinte anos. É possível, por exemplo, 
ver a defesa da  renovatio urbis, do papel do projeto do solo, de um urbanismo feito a pé, da 
utilização do conceito de porosidade, na reflexão do tema sobre os desafios de  “viver junto”, 
de  construir cenários para o futuro, percorrendo as ideias debatidas por Secchi e Viganò no 
IUAV e em seus projetos anteriores. Mas quais são realmente os significados desses conceitos 
e temas no trabalho de Secchi? Em que contexto surgiram, e como foram tratados ao longo do 
seu percurso de pesquisa? Quais são as suas referências e raízes? Como passaram da teoria 
para a prática? Essas foram algumas das questões que influenciaram a elaboração do roteiro 
seguido por esta pesquisa. 

Existem várias maneiras de  refletir sobre o urbanismo em um determinado período 
da história. A opção adotada aqui foi a de utilizar o pensamento e a ação de um autor impor-
tante para construir uma “referência, procurar relações de sentido, cultivar uma reflexão das 
ações”,29 que pudesse contribuir para a apreensão da cidade contemporânea e do seu projeto. 
“Reconhecer, delimitar e isolar a contribuição de um profissional não é tarefa fácil: não só se 
corre o risco de atribuir ao personagem o que faz parte de todo um contexto, mas também de 
fazer a operação inversa, atribuindo ao contexto o que pertence ao personagem, e de fazer 
parecer geral o que foi específico.”30 

Para fugir do risco de fazer uma análise apologética, este trabalho parte de fontes que 
podem contribuir para dar uma noção mais real aos acontecimentos do período estudado. 
Os textos publicados nas revistas de arquitetura e urbanismo foram de fundamental impor-
tância para compreender o cenário italiano. Num primeiro momento, a ênfase foi dada aos 
textos de Secchi, mas, na medida do possível, outros profissionais, que também abordavam 
os assuntos por ele tratados, foram considerados, de modo a contextualizar o campo da 
análise. Importantes também foram os documentos dos planos produzidos pelas equipes de 
Secchi, que constituem “um material precioso para estudar o urbanismo de dentro”. Esses 
documentos criaram as condições para encontrar uma periodização integrada, colocando a 
produção técnica e disciplinar como fundo de alguns fatos influentes, ligando-os à história 
geral do país. 

28 Paola Viganò é sócia de Bernardo Secchi no Studio em Milão, e professora do IUAV, onde desenvolve um trabalho em 
conjunto com Secchi. 
29 GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. p.129.
30 SECCHI, B. Presentazione. In: VENUTI, G. C. La terza generazione dell´urbanistica. Milano: Franco Angeli, 1994. p.9.
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Os planos elaborados por Secchi foram analisados aqui como um “texto”, no sentido 
dado por ele próprio: o de considerar o urbanismo como uma estrutura discursiva, ato comu-
nicativo, instrumento, utilizando as possibilidades oferecidas, por meio das quais é possível 
obter uma modalidade de comunicação entre os diversos sujeitos.31 

Este trabalho assume, assim, a linha de pesquisa que entende o plano como um ver-
dadeiro texto, em que imaginação, descrição, narração e argumentação se tornam partes que 
o estruturam e o propõem como um discurso da realidade. Os planos analisados, como será 
possível verificar, são também “textos sobre a cidade” e,  de certo modo, uma metáfora da 
cidade e do território contemporâneos. 

Na condução da pesquisa alguns procedimentos foram fundamentais para  alcançar os 
objetivos propostos. Com o estágio na Itália, foi possível mapear e selecionar uma bibliografia 
relevante, entrevistar Bernardo Secchi e Paola Viganò – além de alguns de seus colaborado-
res na redação da revista Urbanistica nos anos 80 e também nos planos elaborados a partir 
da década de 1980 até 200932 –, conhecer vários desses planos, selecionar e analisar os mais 
interessantes para a pesquisa e escolher as cidades estudadas por ele para serem visitadas.33 
Durante um ano foi também muito importante para a pesquisa poder acompanhar aulas, se-
minários, conferências e workshops organizados por Bernardo Secchi.

Depois de uma análise de todo material, a decisão foi a de reunir por décadas a pro-
dução de textos, livros e resultados de pesquisa, tentando agrupar, por afinidades de abran-
gência, os planos analisados. O intuito era o de construir um quadro de referências em que 
fosse possível identificar como as ideias, temas e conceitos pensados em seus textos estiveram 
presentes na elaboração dos projetos e vice-versa. Em todo o processo ficaram evidentes  os 
desafios de se pesquisar um urbanista profissionalmente ativo. 

 Para conter todas essas proposições, esta tese está estruturada em quatro capítulos e, 
obviamente, nas considerações finais. No primeiro capítulo é apresentada a formação e o de-
senvolvimento profissional de Bernardo Secchi, visto através da sua autobiografia, daquilo que 
transparece nos seus escritos, nas entrevistas que realizei com ele, com seus colaboradores e 
com pesquisadores italianos, sem deixar de lado a opinião daqueles que escreveram sobre ele. 
O objetivo é o de apresentar o contexto em que Secchi está inserido, sem nenhuma pretensão 
de fazer uma biografia. 

Os três capítulos seguintes obedecem à organização por décadas, nem sempre rígida, 
fundamentando-se nas produções teóricas e práticas desse urbanista. A estrutura é a mes-
ma para cada um deles. Inicialmente se apresentam as contribuições teóricas, com base nas 

31 SECCHI, B. Il Racconto urbanistico. Torino: Einaudi, 1984. 
32 As principais entrevistas foram feitas com colaboradores na redação da revista Urbanistica e que também participaram 
de planos desenvolvidos nos anos 80. É o caso de  Cristina Bianchetti (professora da Universidade de Turim e colaboradora 
no Doutorado em Urbanismo IUAV), Patrizia Gabellini (diretora do curso de arquitetura no Politécnico de Milão), Paola Di 
Biaggi (professora da Universidade de Trieste). Dentre os colaboradores em planos desenvolvidos nos anos 90, destacam-se 
Maria Chiara Tosi (professora no IUAV) e os atuais colaboradores nos cursos no IUAV (Doutorado, Master e Graduação). Vale 
mencionar também as conversas com os jovens arquitetos que trabalham no Studio em Milão. 
33 As cidades visitadas foram: Siena, Brescia, Bergamo, Prato, Anversa, Kortrijk  e Paris. 
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principais ideias de Secchi desenvolvidas no período em questão. Num segundo momento, 
são eleitos os principais conceitos que surgem da teoria ou da prática, sendo explanados, 
em cada capítulo, com o título de “ideias-guias”, um termo inspirado no trabalho do próprio 
Secchi,34 e que aqui sintetiza as ideias colhidas na pesquisa desse urbanista, em cada perí-
odo estudado. Num terceiro momento, verifica-se como as ideias-guias identificadas foram 
utilizadas na prática, na elaboração dos planos urbanísticos estudados em cada capítulo e 
agrupados por semelhança, para serem analisados em conjunto, com a finalidade de verifi-
car como os insights teóricos de Secchi se refletem no projeto e vice-versa. Ou seja, como 
a partir do projeto surgem novos conceitos. Neste trabalho, a intenção não é a de esgotar 
toda a possibilidade de análise dos planos, sendo eles estudados com o objetivo de verificar 
a sua adequação às ideias-guias, e, outras vezes, com o intuito de identificar como essas 
ideias surgem dos planos. 

No segundo capítulo são analisadas as contribuições de Secchi para uma nova forma 
de plano urbanístico, discussão essa bastante importante na Itália, nos anos 80;  já no tercei-
ro capítulo, o olhar vai além da cidade para abranger o território, acompanhando Secchi e a 
gênese do seu pensamento sobre o fenômeno da dispersão e da cidade difusa na Itália na 
década de 1990. O quarto capítulo trata de um Secchi que acolhe as novas questões urbanas e 
os temas atuais em voga, como a desigualdade social, a poluição, os problemas climáticos e os 
desafios postos por uma revisão da infraestrutura nos territórios. No final do quarto capítulo, 
são apresentadas duas micro-histórias que representam etapas importantes na trajetória de 
Secchi: dois projetos realizados, nos quais se podem colher as principais lições desse urbanis-
ta. Os projetos para o cemitério de Kortrijk e para o parque Spoor Noord, em Antuérpia, ser-
vem como ilustração daquilo que se quer destacar como boas ideias e lições.  Elas permitem 
refletir, no primeiro caso, como no projeto de arquitetura é possível reconhecer as reflexões 
do urbanismo, e como, no segundo caso, a partir de um projeto urbano bem fundamentado, 
o plano urbanístico pode alcançar  seus objetivos principais. 

Nas considerações finais acompanha-se o percurso estabelecido pelas perguntas que 
foram levantadas, apoiando-se nas ideias-guias, para destacar as contribuições mais impor-
tantes de Secchi para o urbanismo contemporâneo.

34 Me refiro ao livro Racconto urbanistico (1984, p. 11), e a parte quando Secchi, ao tentar identificar alguns estilos de 
planejamento explica a importância de articular a análise urbanística em diversos níveis, e que através do texto urbanístico é 
possível individualizar as poucas ideias guias que caracterizam a produção de cada período.



CAPÍTULO 1
BERNARDO SECCHI: a trajetória de um urbanista



28

“Eu não conheço nem minha vida nem minha obra. Eu deixo que passe atrás de mim 
como a cauda vaporosa de um cometa e sobre a minha obra, eu sei bem pouco”.1 Utilizando 
esta citação do escritor polonês Wiltold Gombrowicz, Bernardo Secchi iniciou sua pequena 
autobiografia intitulada “Eu conheci os mestres” para uma publicação sobre o prêmio especial 
do júri no Grand Prix de Urbanismo de 2004. Nesse texto, ele relembra sua trajetória profissio-
nal e as influências recebidas na sua formação. 

 Secchi, um protagonista engajado do urbanismo europeu, nasceu em Milão, em 1934, 
onde ainda mantém seu escritório. Coordena e atua ativamente no curso de Doutorado em 
Urbanismo do Instituto Universitário de Arquitetura em Veneza (IUAV), e viaja mundo afora 
projetando, como consultor, participando de seminários e proferindo conferências, numa tri-
pla carreira de professor, de teórico do urbanismo e de projetista. Seu discurso é, na maioria 
das vezes, marcado pela experiência de outras áreas de conhecimento, razão pela qual é difícil 
não encontrar em seus textos uma aproximação com a filosofia, com a literatura, ou uma com-
paração com a música, uma memória afetiva com lugares, pessoas e situações. 

Relembrando, por exemplo, por que havia escolhido a profissão de urbanista, mencio-
na uma antiga professora de história da arte do Liceu, que, ao sugerir uma pesquisa na cidade, 
colocou-o de frente com a experiência urbana. Naquele momento, segundo ele, começou a 
refletir – e nunca mais deixou de fazê-lo – sobre as relações entre a forma de uma cidade e as 
estruturas das práticas sociais, sobre os procedimentos que ocorrem antes, durante e depois 
de sua construção, sobre as distâncias entre elas sobre os discursos contidos nessas distâncias.

Definindo-se como curioso, Secchi se diz interessado em cinema, em música e em lite-
ratura do neorrealismo, na descoberta de Gramsci, no realismo filosófico de Ludovico Geymo-
nat, na história das ciências e na crítica epistemológica. Queria estudar as matemáticas, mas 
as cidades o seduziram. Como estudante do Politécnico de Milão, frequentava também em 
Veneza os cursos de história da arte e da arquitetura, de Bruno Zevi, e os cursos de urbanismo, 
de Giuseppe Samonà. Em Milão, frequentou também os cursos de economia, de De Maria, e 
os de filosofia do direito, de Treves.

 Ao prefaciar um livro de André Corboz,2 Secchi faz a seguinte afirmação: “três coisas de 
André Corboz me interessam sobretudo: a curiosidade, o nomadismo disciplinar e a erudição”. 

1 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. In: Grand Prix d´urbanisme 2004. Paris, 2004. p. 52. Cabe esclarecer que todas as traduções 
de obras estrangeiras foram feitas por mim.
2 CORBOZ, A. Ordine Sparso: saggi sull´arte, il metodo, la città e Il territorio. Milano: Franco Angeli, 1998. p. 7.
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Depois de ler vários textos de Secchi, analisar alguns projetos, assistir aulas e conferências, 
conversar sobre sua obra e trajetória, fica claro que essas três características atribuídas a Cor-
boz constituem, na verdade, o seu próprio modo de conduzir seu trabalho. Secchi afirma que 
esses três ingredientes são indispensáveis para um estudioso de qualquer área, e atualmente 
deveriam ser especialmente importantes para um urbanista. Manter uma vida intelectual não 
especializada, mas com um crescimento diversificado, perpassando por diferentes disciplinas 
e interesses, é o que caracteriza o nomadismo em Secchi. 

Os anos de formação

Bernardo Secchi formou-se em engenharia em 1960 no Politécnico de Milão com uma 
tese em Urbanismo orientada por Giovanni Muzio (1893-1982),3 um dos importantes repre-
sentantes do novecentismo milanês, um corajoso modernista que nutria grande admiração 
pela arquitetura de Palladio. Muzio fazia parte daquela parcela dos arquitetos italianos do 
início do século XX que defendia a contribuição da arquitetura para a identidade nacional, bus-
cando novas relações entre episódios edilícios e a cidade, numa tentativa de definir a figura do 
arquiteto integral. Para Muzio, era a forma unitária da cidade, e não a extemporaneidade dos 
edifícios singulares, que refletia a imagem da sociedade civil.4 

 Convém salientar que a figura do arquiteto integral foi teorizada por Gustavo Giova-
nonni (1873-1948), na década de 1930, nos anos de formação da disciplina  Urbanismo na 
Itália. Essa figura estava ligada à síntese ideal de cientista e de  humanista. Com isso, produzia-
-se a ideia, vigente em toda a primeira metade do século XX,  de que a intervenção sobre a 
cidade contemporânea deveria ser, ao mesmo tempo, orgânica e racional, capaz de agir sobre 
a cidade em todas as suas partes, as históricas e as de ampliação.5 

Muzio fez parte dos anos de fundação das matrizes e da identidade do ensino de Urba-
nismo no Politécnico de Milão. Em 1937, passou a coordenar os cursos de Urbanismo I e II que 
substituíram um curso anterior criado em 1927, com forte característica tecnicista. A escola 
milanesa estava ligada à maneira de pensar o urbanismo de Giovanonni, que apostava em 
uma formação na qual o arquiteto integral se mesclava com a cultura dos engenheiros. Para 
Giovanonni, a redação de um plano regulador era uma “tarefa complexa de Técnica de Arte”, 
evidenciando uma matriz estética do urbanismo, na qual a cidade era entendida como uma 
obra de arte. A  unidade e a harmonia entre as partes que a compõem deveriam ser obtidas 
através do seu estudo arquitetônico.6

No pós-guerra, Muzio se mostrou bastante preocupado com os rumos que a reconstru-
ção da cidade e da arquitetura estava tomando, razão pela qual, segundo ele, era indispensá-
vel estabelecer planos reguladores e programas edilícios para todos os centros. Demonstrou 
3 Muzio escreveu juntamente com A. Funi, A. Martini, M. Sironi e outros o “Manifesto do Novecentos”, em 1934. 
4 CARTA, M. Teorie della pianificazione. Palermo: Palumbo, 2003.
5 Idem. 
6 Idem, p. 70.
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também preocupação com a falta de consciência urbanística entre os profissionais e com a 
carência de solidariedade social, que ainda subordinava o interesse público ao privado. Os pla-
nos não deviam ser palavras mortas, afirmava ele, cabendo-lhes fixar realmente o desenvolvi-
mento da cidade. Acreditava que o momento da reconstrução das cidades era a oportunidade 
para maturar formas estéticas novas.7

Na época de formação de Secchi, no curso de engenharia existia uma consciência da 
importância do desenvolvimento urbano e uma preocupação em examinar como e onde o 
engenheiro poderia ser inserido no processo formativo urbano. Nas atas de um Seminário Na-
cional que se propunha a discutir o ensino de urbanismo nos cursos de engenharia, é possível 
perceber que urbanismo e engenharia não eram vistos como dualismo pelos engenheiros, 
havendo disposição para se pensar em um trabalho integrado, na busca de uma evolução 
socioeconômica do território. Ficava clara a intenção das faculdades de engenharia em pro-
mover a formação cultural e urbanística dos engenheiros.8 Convém lembrar que, na primeira 
metade do século XX, na Itália, o ensino das disciplinas urbanísticas era ministrado tanto nas 
faculdades de arquitetura como nas de engenharia, mesmo apresentando características e 
significados diferentes.9 

Logo após sua formatura, Secchi tornou-se assistente de Muzio na disciplina de urba-
nismo na faculdade de engenharia, e dele herdou o gosto pelos materiais, pela materialidade 
da arquitetura e da cidade. Com ele aprendeu que cada linha que traçava tinha referência com 
um mundo físico que deveria depois poder ver e tocar. A partir daí, passou a se interessar prin-
cipalmente pela cidade física, material, tema que, segundo ele, podemos praticar com o nosso 
corpo e deverá ter um sentido para todos e para cada um.10 Inicia também, nesse período, sua 
experiência com planos urbanísticos, trabalhando na equipe liderada por Giancarlo de Carlo 
(1919-2005) no Plano Intercomunal de Milão, do qual foi diretor técnico; em seguida assumiu 
a diretoria de pesquisa do Istituto Lombardo di Studi Economici e Sociali (ILSES).

O plano de Milão (1961-1965) marcou o início da reflexão, na Itália, sobre a grande di-
mensão e a dispersão urbana. De Carlo, um dos principais mestres do urbanismo italiano, foi 
membro do Team X e via uma grande lacuna no zoneamento. No centro da sua atenção estava 
a pesquisa de um aparato conceitual e metodológico coerente com a intenção de fundar um 
urbanismo cujo campo de ação fosse a construção da cidade física, ou seja, a organização do 
espaço em termos de forma. Segundo ele, era necessário que o plano agisse sobre a forma da 
cidade, o que pressupunha seu conhecimento minucioso. Essa forma devia corresponder às 
características do contexto e das suas transformações; uma ação através da forma significava 

7 MUZIO, G. Opere scritti, a cura di G.Gambirasio e B. Minardi, Milano (1982). In: CIUCCI;  DAL CO.  Architettura italiana del 
Novecento. Milano: Electa, 1990. p. 171.
8 CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI - ROMA. La formazione urbanistica dell´ingegnere. Atti del 1o Convegno Nazionale. 
Sorrento, Nov. 1965.
9 Desde o final dos anos 20, o Sindicato dos Arquitetos vinha lutando contra o Sindicato dos Engenheiros para conseguir o 
controle de todas as operações da “cultura urbanística”. Na década de 1930, foi criado o Instituto Nacional de Urbanismo e, 
em 1942, foi redigida a primeira lei urbanística italiana (CARTA, M., op. cit.)
10 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit.
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deixar visível as escolhas, mostrar a todos, de maneira clara e sintética, os efeitos das deci-
sões políticas. Sua pesquisa se desenvolveu através da criação de uma nova forma que visava 
anular a dicotomia cidade-campo, pressuposto do urbanismo tradicional que individualiza as 
categorias conceituais mais apropriadas para descrever a dispersão urbana e para projetar a 
“cidade-região”.11

Para Secchi, De Carlo concebia a ideia da forma da cidade de uma maneira total-
mente aberta e evoluída, estudava as formas com as suas inércias, suas continuidades, 
suas fraturas, como se procurasse seu DNA. Ao relembrar a impaciência de De Carlo, que 
nunca estava satisfeito consigo mesmo, Secchi confessa que, de certa maneira, essa in-
quietação o contaminou.12

De Carlo desenvolveu temas que influenciariam profundamente o trabalho de Secchi, 
no que diz respeito: (1) à forma física; (2) ao plano urbanístico entendido como processo; (3) 
à importância da participação na elaboração do plano; (4) à utilização do projeto-guia, no qual 
as normas do plano são derivadas dos projetos e, por isso, consistem em normas desenhadas, 
explicadas através de imagens; (5) à importância do projeto de arquitetura no projeto do pla-
no, em que o projeto é entendido não como forma acabada, mas como exemplificação para 
ilustrar possíveis soluções alternativas que funcionam como um catálogo de soluções e de 
tipologias que servirão para auxiliar os técnicos e – mesmo não sendo necessariamente obri-
gatórios, a não ser em alguns aspectos – dar uma margem de autonomia a quem projeta; (6) 
à atenção à representação do plano, com imagens menos codificadas e mais evocativas, o que 
contribui para estimular a imaginação.

O final dos anos 50 e 60, na Itália, é um período de importantes questionamentos para 
o urbanismo. Secchi lembra que nesse momento os urbanistas começam a ter consciência 
das modificações que estavam acontecendo no território com a invasão da cidade no campo 
e com a dificuldade crescente em reconhecer os limites da cidade. Cabe destacar que, em ja-
neiro de 1962, realizou-se um grande seminário internacional intitulado “A nova dimensão da 
cidade: a cidade-região” promovido pelo ILSES. De Carlo, na condição de diretor do ILSES, foi o 
relator da síntese que passou a ser então um importante documento na Itália. 

Graças ao incentivo de Muzio, Secchi se especializou em economia e teve contato com os 
grandes escritores contemporâneos antes de ir, em 1964, para os Estados Unidos e Canadá, onde 
aprendeu muito sobre economia regional, ordenamento do território e economia urbana.13 

A partir de 1966, Secchi inicia sua experiência como professor: primeiro ensinando eco-
nomia do território na faculdade de Economia de Ancona, importante centro de estudos da 
Itália, e depois, convidado por Giuseppe Samonà (1898-1983), passa a lecionar no IUAV, em 
Veneza. Nesse momento já tinha defendido sua tese de Doutorado e publicado seus primeiros 

11 DE CARLO, G. Un progetto guida per realizzare l´utopia. In: DI BIAGI & GABELLINI (Org). Urbanisti italiani. Roma-Bari: 
Laterza, 1992.
12 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit.
13 Entrevista de Secchi concedida ao Instituto de Urbanismo de Paris em 1999 (<http://urbanisme.u-ec.fr>)
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artigos e seu primeiro livro,  Analisi econômica dei problemi territoriali (1965). Estava na épo-
ca, segundo ele, bastante influenciado pela literatura americana.

Ao mesmo tempo em que lecionava em Veneza, teve outra experiência profissional 
fundamental para a sua atuação nos planos urbanísticos: colaborou com Samonà no plano 
de Trentino, na região dos Dolomites. Acompanhava as visitas ao terreno, os debates pú-
blicos e com os administradores. Para Secchi, Samonà era um grande mestre, um vulcão 
sempre em erupção, que abria novos campos de discussão e novas fontes para pesquisas. 
Com ele aprendeu que um projeto é topografia e topologia, que começa com o conhecimen-
to e a interpretação das características tectônicas do terreno e com o sentido dos lugares. 
Samonà, segundo Secchi, transcendia todas as escalas espaciais, temporais e disciplinares, 
fazendo uma ginástica conceitual contínua que ia do detalhe à visão territorial e aos mais 
inimagináveis conflitos.14 

Para Patrizia Gabellini, o urbanismo de Secchi possui importante assonância com aque-
le de Samonà, Quaroni, De Carlo, a ponto de categorizá-lo como  herdeiro de um percurso 
traçado pelos primeiros e interrompido por quase vinte anos.15

Deve-se salientar que a grande conexão entre Samonà, Quaroni e De Carlo ancora-se 
no discurso que eles fazem sobre a cidade física, bem como na vontade de todos eles de re-
definir o campo de aplicação do urbanismo e na insistência sobre a necessidade de reflexão 
sobre a disciplina Urbanismo. A questão-chave que os une gira em torno do espaço físico, mas 
de maneira problematizada, já que trabalham pela  redefinição da forma, da relação entre for-
ma e estrutura socioeconômica, entre  forma e história, entre especificidade dos lugares e sua 
relação com a memória. Todos os três reconhecem a necessidade de intersecções com outros 
campos do saber, com as ciências sociais mais do que com as naturais. É também consenso 
entre eles a estreita relação construtiva existente entre o urbanismo e a arquitetura, o que 
leva a confirmar a continuidade do projeto, a existência de escalas de intervenção, decididas 
pelo problema e não pelas leis. Criticam o racionalismo e, principalmente, o zoning, o standard 
característicos do movimento moderno, e ressaltam no projeto a importância da cidade, da 
diferença do que é específico daquilo que não se repete.16

Samonà desenvolve um método indutivo que o leva a propor o projeto fundado na 
descrição dos detalhes cujas especificidades dos lugares sejam mantidas; Quaroni e De Carlo 
apostam na experiência visual como forma de conhecimento; Quaroni recorre à metáfora para 
ativar um processo simultâneo e global de conhecimento e, ao mesmo tempo, gerar imagens 
projetuais; De Carlo propõe a intuição como capacidade de tratar os elementos úteis para 
responder experimentalmente a novas situações. O plano urbanístico gerado por essa pro-
cura por caminhos alternativos é, porém, muito diferente da prática comum e imposta pela 
legislação, e o que se verifica é uma preocupação com a carga comunicativa e a capacidade 
14 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit.
15 GABELLINI, P. Figure di urbanisti e programmi di urbanística. In: Cinquent´anni di urbanistica in Italia 1942-1992. Roma-Bari:  
Laterza, 1993.
16  GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010
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de convencimento do plano. Todas essas características destacadas por Gabellini encontram, 
de uma maneira ou de outra, um lugar nas opções tomadas por Secchi para conduzir um novo 
tipo de plano urbanístico, a partir dos anos 80.

O curso de urbanismo do IUAV

Para melhor compreender o contexto em que Secchi estava inserido, torna-se neces-
sário uma rápida apresentação sobre o ensino de urbanismo em Veneza. Nesse sentido é im-
portante ressaltar a importância de Samonà como mestre e acadêmico. Foi ele que em 1945, 
eleito diretor do IUAV, promoveu a formação de uma “escola”, sendo considerado o intelectual 
manager, e sua gestão como diretor (1945-1970) coincide com uma das épocas áureas da 
instituição.17 De acordo com Francesco Infussi,  o objetivo de Samonà era o de transformar o 
IUAV em uma escola de altíssimo nível. Para isso, não só convidou professores condenados ao 
ostracismo em outras faculdades, mesclando velhos e novos conhecimentos,18 mas também 
criou as condições para a formação de uma nova geração de docentes. Desse modo, segundo 
Infussi, ele conseguiu colocar o IUAV dentro de um contexto internacional, sediando os cursos 
de verão dos CIAM, estabelecendo contato com Le Corbusier, Aalto e Wright.19

A característica marcante do ensino em Veneza era a atenção para a dimensão urbana e 
para a relação entre a cidade e a arquitetura, na busca por uma síntese eficaz entre a análise e 
o projeto, a arquitetura e o urbanismo, o conhecimento e a ação. O ensino ali se dava através 
de disciplinas heterogêneas, conduzidas, porém, por uma síntese unitária. O confronto com a 
cidade, mediado através das lentes da história, dará origem a uma relação importante entre 
as edificações históricas e a análise urbana.20 

A partir dos anos 50, a área do urbanismo no IUAV foi solidificada por Luigi Piccinato 
(1899-1983), Giovanni Astengo (1915-1990) e Giancarlo De Carlo; nos anos 60, Carlo Aymoni-
no (1926-2010) e Aldo Rossi (1931-1997) inovaram o ensino do projeto de arquitetura, implan-
tando estudos significativos sobre a forma urbana. Aymonino, arquiteto romano, desenvolveu 
a partir de 1963 um programa inovador de estudos urbanos, dando início à pesquisa sobre a 
cidade compreendida como “arquitetura total”, como manufatura através da qual fosse possí-
vel ler as relações entre morfologia urbana e tipologia edilícia. Em 1964, passou a contar com 
Rossi, que na época era assistente no IUAV. Aymonino, que tinha o espírito de fazer “escola”, 
organizou o Gruppo Architettura, que refutava as tendências individuais e privilegiava o traba-
lho coletivo com posições individuais articuladas, estimulando a produção de textos, de teses 
que deveriam ser redigidas, lidas e debatidas entre os professores e estudantes.21 Aymonino 

17 ZUCCONI, G. Introduzione. IN: ZUCCONI, Guido (Org). Officina IUAV, 1925-1980. (No prelo)
18 Como, por exemplo, Albini, Astengo, De Carlo, Barbiano di Belgioioso, De Luigi, Gradella, Muratori, Piccinato, Scarpa e Zevi 
(DE CARLO, G. Op. cit.)
19 INFUSI, F. Giuseppe Samonà: una cultura per conciliare tradizione e innovazione. In: DI BIAGI, P. & GABELLINI P. Urbanisti 
italiani. Roma: Laterza, 1992.
20 ZUCCONI, G. Op. cit. 
21 DI BIAGI, P. I “maestri” della città: Astengo, Piccinato, De Carlo, Aymonino. ZUCCONI, Guido (Org). Officina IUAV, 1925-1980. 
( No prelo)
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e Rossi continuaram a tradição de pesquisa inaugurada por Saverio Muratori (1910-1973), em 
1959,22 que, através de categorias interpretativas, proporcionou uma contribuição instrumen-
tal à pesquisa e orientou a intervenção operativa na cidade, iniciando a construção de uma 
ciência urbana a partir da arquitetura.23 

Nessa época, o ponto de partida da filosofia de ensino no IUAV é a consciência de que 
a vida, ou a história, da cidade é longa e turbulenta. Um jogo contínuo entre mudanças e 
permanências das formas urbanas é legível no aspecto físico da cidade, em que se pode per-
ceber a presença do tempo e dos estratos das metamorfoses urbanas. O eterno processo que 
justapõe elementos novos àqueles já existentes, que abraça invenções e vestígios, estruturas 
e detalhes, não pode simplesmente ser elencado em uma longa lista. Faz-se necessário uma 
chave para compreender a sua lógica escondida, e essa chave consiste nos diversos usos que 
podem ser descobertos na vida da cidade.24  

No início dos anos 70, o IUAV passou a conviver com o fim desse grupo de pesquisa e 
com a diáspora que se inicia entre os urbanistas da escola em função do novo curso de urba-
nismo.25 Nesse cenário de profundas mudanças em Veneza, advém a autorização estatal para 
se criar o primeiro curso de urbanismo na Itália. Até então, as disciplinas de urbanismo eram 
ministradas no quarto e no quinto ano do curso de arquitetura.  Em 1971 inicia-se o curso com 
jovens professores26 e colaboradores; o único professor de Projetação Urbanística é Astengo. 
Secchi fica responsável pela disciplina de Economia Urbana e Regional.27 

Questionado pelo governo sobre a utilidade dessa nova graduação requisitada há muito 
tempo, considerando que o urbanismo já era ensinado nas faculdades de arquitetura e enge-
nharia, Astengo alega a necessidade de formar um “homem novo”, um indivíduo com interesses 
compostos, que possa intervir no contexto sobre o qual deverá operar com o máximo de instru-
mentos e de abertura possíveis. Afirma que essa figura não poderia nascer em outra graduação, 
o que condicionava a freqüência a cursos de pós-graduação. A partir das novas bases, promover-
-se-ia então a convergência de tantas e diversas disciplinas. Os economistas reforçaram então 
que o papel da economia na organização do território e a sua ligação com a política e a gestão 
eram imprescindíveis na formação de um urbanista. A capacidade política de interpretar esses 

22 Ver MURATORI, S. Studi per una operante storia urbana di Venezia. Roma: Istituto Poligraico dello Stato, 1959.
23 GUTIÉRREZ, V. S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006.
24 LOMBARDO, T. La città normale: una, nessuna, centomila. Tese (Dottorato di urbanística: Ciclo XX) – Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia, Venezia, 2008. p. 245.
25 Idem.
26 Francesco Indovina (Economia e Economia Política), Paolo Ceccarelli (Teorias Urbanísticas), Bruno Dolcetta, Bruno Gabrielli 
e Cesare Macchi Cassia (Análises das Estruturas Urbanísticas), Gianantonio Gilli (Epistemologia e Metodologia), Virginio 
Bettini (Fundamentos de Ecologia), Giovanni Spalla (Tipologia Estrutural), Angelo Pichierri (Sociologia Urbana e Regional), 
Paolo Berben (Geografia e Hidrologia), Vincenzo De Santis (Teorias Matemáticas), Giorgio Piccinato (História das Teorias 
Urbanísticas), Agostino Fontana (Fundamentos de Estatística), Aldo Salvetti (Fundamentos de Matemática), Eugène Cleur 
(Técnicas para o Uso do Laboratório de Cálculo), Giuseppe Di Giovine (Fundamentos de Direito Público e Administrativo), 
Roberto Mainardi (Fundamentos de Geografia), Claudio Greppi (Geografia Urbana e Regional), Italo Zannier (Técnicas da 
Comunicação), Giovanni Anceschi (Desenho e Comunicação Visual), Luigi Airaldi (Viabilidade e Transporte). A eles se juntam 
alguns assistentes, entre os quais Donatella Calabi, Paolo Frenna, Marco Pinti, Stefania Potenza.
27 MARIN. A. Il corso di laurea in Urbanistica e il nuovo assetto dipartimentale. In: ZUCCONI, G. (Org). Officina IUAV, 1925-1980. 
(No prelo)
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fenômenos será, portanto, a característica dos novos graduados.28 Essa mesma filosofia provo-
cará mais tarde a cisão entre os “projetistas” e os “economistas”, entre os que acreditavam que 
os planos urbanísticos exigem maior responsabilidade na compreensão, programação e gestão 
de um território, e aqueles que sustentavam que as transformações territoriais não poderiam ser 
efetuadas através do estudo dos processos sociais e de sua influência sobre as decisões.

O início do curso foi marcado por muitas disputas pela nova maneira de fazer urba-
nismo, protagonizadas principalmente entre o Departamento de Planejamento Territorial e 
Urbano e o de Análise Econômica-Social Territorial. No final dos anos 70, a atividade didática 
estava organizada em quatro áreas temáticas: cidade, edificação, indústria e ambiente. So-
breveio então uma crise acadêmica causada, sobretudo, pela escassa produção cultural, pela 
carência dos conteúdos nos cursos e pelo grande distanciamento entre os dois departamen-
tos. Coube a Astengo tentar reforçar a necessidade de uma base comum para o curso, ligada a 
seus objetivos iniciais. Em 1981, previa-se a inserção de disciplinas de arquitetura no curso de 
urbanismo, fato que não foi aceito pelo Departamento de Planejamento Territorial e Urbano. 
Em face disso, o curso enfrentou vários conflitos internos.29

Tanto no campo da pesquisa quanto no profissional, novos paradigmas e novas corren-
tes de pensamento foram se afirmando no urbanismo, a partir da metade dos anos 70. Essas 
vertentes questionavam o planejamento racional, concentrando a atenção sobre a declinação 
operativa e a identificação das intervenções concretas capazes de dar substância ao plano. O 
ensino do urbanismo continuou focalizando a gestão das intervenções, a requalificação urba-
na, o planejamento do ambiente, abandonando, portanto, a pesquisa sobre o desenho funcio-
nal da cidade. Nos anos 80, os cursos de urbanismo sofrem um processo de reforma centrali-
zadora, transformando-se em curso de graduação em Planejamento Territorial e Urbanístico, 
com a proposta de um currículo dotado de estudos mais abrangentes, capazes de conduzir o 
urbanismo no campo da arquitetura.30

Os anos férteis

Entre 1976 e 1982, Secchi se torna o diretor da escola de Milão, onde foi professor 
de 1974 a 1984, num período marcado por contestações de esquerda e ações terroristas. De 
acordo com Secchi, os alunos apreciavam sua resistência ao ideologismo superficial e oportu-
nista da época. Ele se esforçava então em explicitar os instrumentos críticos que os estudantes 
deveriam utilizar, sem se satisfazer com explicações banais, e em indicar-lhes leituras.31 É dessa 
época seu livro Squilibri regionali e sviluppo economico (1974).

Nesse período, Secchi estava interessado, por um lado, em refletir sobre as práticas so-
ciais das estruturas e da sociedade e, por outro, sobre o significado que as formas físicas da 

28 Idem. 
29 MARIN, A. Op. cit.
30 CARTA, M. Op. cit.
31 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit.
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cidade poderiam sugerir, considerando as imagens individuais e coletivas. Abordava, assim, o 
imaginário, como elaboração mítica das práticas, e as práticas, como interpretação criativa do 
espaço urbano. Para Secchi, uma longa imersão no social poderia permitir uma melhor compre-
ensão da construção da cidade e do território, como resultado de uma confrontação contínua 
entre as formas e a distribuição dos poderes. Ao mesmo tempo, ele se dá conta de que faltavam 
ainda as palavras adequadas para descrever os fenômenos então vivenciados. Como nos anos 60 
ele fora influenciado pela literatura americana, nos anos 70 ele reencontra em Michel Foucault e 
em Roland Barthes a possibilidade de pensar em discursos e retóricas para o urbanismo.

Em 1984, depois da experiência em Milão, Secchi elege definitivamente o IUAV como 
seu lugar, onde até hoje é professor e coordenador do Doutorado em Urbanismo. Paralela-
mente inicia sua contribuição com Casabella32 e Urbanistica,33 as duas revistas especializadas 
mais importantes da Itália, além de começar a coordenar a produção de planos. Foram anos 
muito férteis na carreira de Secchi; ele publica o livro Racconto urbanistico (1984), participa 
como consultor do plano diretor de Madri (1984) e marca definitivamente sua entrada na prá-
tica urbanística italiana.34 Em 1989 publica o livro Un progetto per l´urbanistica.

No seu retorno a Veneza, Secchi encontra no IUAV um ambiente propício para a circu-
lação e o debate de novas e boas ideias com Manfredo Tafuri (1935-1994), Vittório Gregotti 
(1927) e Aldo Rossi (1931-1997). Tafuri inaugura um momento importante para o IUAV com 
a criação de um método de pesquisa e com a afirmação da figura do “arquiteto historiador”. 
Segundo Jean-Louis Cohen, por volta dos anos 70, Veneza era uma “terra virgem”, onde Tafuri 
encontrou muita receptividade, já que o ensino do projeto, em particular o urbano, precisava 
de uma sólida cultura histórica. Lá criou um grupo dinâmico, não só atento às lições críticas de 
Walter Benjamin e da escola de Frankfurt, mas também empenhado na crítica ao marxismo 
italiano. Com seu método, que privilegiava pesquisas em arquivos,  referências e  imagens, 
construiu um trabalho silencioso de análise dos discursos e dos projetos, com ênfase na abor-
dagem de conflitos.35 Tafuri desenvolveu duas linhas de investigação: uma sobre as vanguardas 
europeias e soviéticas, e outra sobre a cidade americana. Numa fase posterior desenvolveu 
pesquisas sobre o Renascimento, revelando preocupações com a política urbana como no 
caso das pesquisas sobre o Rialto, o Arsenal e a renovatio urbis. 

Secchi recorda as longas conversas sobre a pesquisa que Tafuri, juntamente com Antonio 
Foscari (1938), estava desenvolvendo sobre a renovatio urbis na Veneza do Cinquecento. Tafuri 
32 Participou ativamente de Casabella, com a redação de artigos no período de 1982 a 1997, quando essa revista era dirigida 
por Gregotti. 
33 Foi editor-chefe da revista Urbanistica de 1984 a 1990, período em que presidiu o Instituto Nacional de Urbanismo (INA), 
do qual a revista faz parte. 
34 Desenvolve os planos Val d´Aosta (1984), as cidades de Jesi (1988), Siena (1990), La Spezia (1991), Bergamo (1994), Ascoli 
Piceno (1993), Pescara ( 1997); os projetos de reabilitação de Graduna-Jolo (Florença, 1988), da refinaria IP de La Spezia (1988), 
dos bairros HLM de Vicenza (1993) e da cidade de Rovereto (1993). Venceu os concursos para “Roma città del Tevere” e para 
o projeto de  revitalização das margens do Fleuve (1993). Ganhou também o concurso para a remodelação do “Retângulo de 
ouro” de Genebra (1997) e foi consultor do Euromediterraneo em Marselha e do projeto para o porto de Gênova. Organizou 
e foi membro de júri de vários concursos de importância internacional, como o concurso Bicocca, em Milão, Staad aan Strom, 
em Antuérpia, para projeto do centro histórico de Salerno, para a estação central em Bolonha e o antigo Porto de Nápoles, 
por exemplo. 
35 COHEN, J.-L. Ceci n´est pas une histoire. In: Casabella n.619-620, 1995.
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coordenava um grande grupo que estudava as manifestações desse conceito em diversas áreas 
de atuação.36 Com Gregotti, na época editor da revista Casabella, refletia sobre a “modificação” 
do território, da cidade e da arquitetura, um tema que Gregotti já vinha há algum tempo pesqui-
sando. Com esses dois professores do IUAV, Secchi ministrou alguns cursos.37 

Na condução de seu trabalho teórico e prático nos anos 80 – marcado principalmente 
pelos projetos para Jesi e Siena –, Secchi foi influenciado: (1) pelas discussões de Tafuri sobre 
as intervenções pontuais que foram comandadas por Andrea Gritti na Veneza do Renascimen-
to; (2) pelas reflexões sobre as modificações do existente, desenvolvidas por Gregotti, como 
noção de pertencimento a uma cultura, a um lugar, que se opunham progressivamente às 
ideias de tabula rasa, do objeto isolado na cidade; (3) e ainda pelas discussões promovidas, 
com diferentes enfoques, por Aymonino e Rossi no Gruppo Architettura sobre as relações 
entre morfologia urbana e tipologia, bem como sobre a busca por uma ciência urbana funda-
mentada nos estudos de análise urbana. 

Para Secchi, sua ideia de modificação está ligada principalmente ao pensamento de 
Michel Burton,38 autor que, segundo Tafuri, permitia a saída do labirinto linguístico da arquite-
tura e da cidade.39 No seu romance A modificação, Burton narra a história de uma pessoa que 
em uma viagem de Paris a Roma revê toda a sua vida e, de forma inesperada, muda os rumos 
do seu destino. Como metáfora da situação e dos percursos possíveis do indivíduo e do objeto 
de arquitetura dentro da cidade contemporânea, a modificação em Secchi pode ser entendida 
como pequenos deslocamentos – do papel e do sentido – de partes da cidade em relação às  
dimensões assumidas pelo fenômeno urbano.40

De 1986 a 1990, paralelamente à sua atividade de professor em Veneza, Secchi foi 
também professor ordinário na Escola de Arquitetura de Genebra, onde conviveu com Her-
mann Hertzberger, Georges Descombes, Alain Léveille, Bruno Reichlin, Peppo Brivio e André 
Corboz,41 a quem considera um grande mestre, o historiador da arquitetura e do urbanismo. 
Com Corboz construiu uma sólida amizade e mantém uma salutar troca de conhecimentos. 
Além de Genebra, Secchi também foi artista residente em Louvain, professor convidado no 
Instituto Berlage, em Amsterdã, Zurique, Paris, Rennes,  entre outras cidades.

36 Informação pessoal durante entrevista à autora em 20 de dezembro de 2008.
37 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit.
38 BURTON, M. A modificação. Belo Horizonte: Itatiaia, 1958.
39 SECCHI, B. The contemporary city and the critical legacies of Manfredo Tafuri. Texto para conferência proferida na Columbia 
University, New York, em 2006. 
40 Idem.
41 Para compreender melhor a relação entre Secchi e Corboz, ver o prefácio do livro Ordine Sparso, organizado por Secchi e 
Viganò. (CORBOZ, A. Ordine Sparso: saggi sull´arte, il metodo, la città e il territorio. Milano: Franco Angeli, 1998).
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A atividade como editor 

Durante os seis anos em que Bernardo Secchi dirigiu Urbanistica, o ambiente da reda-
ção da revista se transformou em um lócus de debate sobre os planos urbanos italianos que 
estavam sendo elaborados sob uma nova lógica. 

O primeiro número de Urbanistica foi publicado em 1932, como um boletim da seção 
Piemonte do Instituto Nacional de Urbanismo (INU) e da Associação dos Planejadores Italia-
nos. Fundada em 1930, essa associação tinha o objetivo de promover, regulamentar e difundir 
os estudos de planejamento na Itália. A revista, desde então, tem desempenhado, de forma 
autônoma, um papel reconhecido no planejamento urbano italiano.42

Em 1948, durante o Congresso Nacional dos Urbanistas realizado em Roma, a estrutura 
do INU sofreu uma reestruturação, o que consequentemente afetou a revista. Em 1953, Adria-
no Olivetti, o financiador da revista, elegeu Giovanni Astengo como editor-chefe, que se man-
teve no posto por mais de vinte anos. A prestigiada revista publicou, nesse período, artigos so-
bre planos e políticas de Florença, Milão, Pádua, Siena, Roma, Veneza, Turim, Nápoles. Enfocou 
também o panorama internacional: Amsterdã e o resto da Holanda, Estocolmo, Letchworth e 
as novas cidades da Inglaterra e Polônia. Os artigos eram assinados por conceituados autores 
estrangeiros, como Munford, Auzelle, Gutkind, Bardet e Neutra, por exemplo. Paralelamente a 
revista destacou uma safra importante de autores italianos: Piccinato,  Samonà, Zevi, De Carlo 
e Tafuri. Tráfego, centros históricos, planejamento de áreas metropolitanas e regionais foram 
alguns dos temas mais significativos. 

De acordo com o INU, um dos aspectos mais evidentes de Urbanistica foi o de procurar 
manter as publicações de planos diretores italianos e europeus, na tentativa de ilustrar “exem-
plos” que pudessem servir de referência na década de 1960,  contribuir para uma análise crí-
tica na década de 1970 e mostrar as diferenças e especificações de situações singulares, divul-
gando maneiras de lidar com o novo e de refletir sobre o futuro, na segunda metade de 1980. 
A partir dos anos 80, a produção de planos começou a ser incluída em um programa editorial 
mais amplo e ocupou apenas uma parte da revista. Segundo o INU, essas mudanças atraíram 
os planejadores profissionais, os técnicos e gestores públicos – um público mais interessado 
em questões teóricas mais complexas e em um intercâmbio com outros campos culturais. 

Secchi assumiu a direção de Urbanistica em um momento importante para a Itália 
quando começaram a surgir as primeiras reflexões sobre o novo quadro no qual o urbanismo 
deveria ser inserido. Depois de uma forte crise econômica em 1973 – um período marcado 
somente pelo debate de leis sobre a casa e o uso do solo, pela pouca presença dos urbanistas 
nas discussões sobre a questão da pós-modernidade que já ocorriam em outros países, bem 
como por um desinteresse visível pelo urbanismo, que se achava completamente absorvido 
pela burocracia pública –, coube a Secchi a tarefa de reposicionar o urbanismo italiano.

42 The European Journal of Planning on-line  (<http://www.planum.net/journals/ns-uri-t.html>)
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Em 1983, Secchi se tornou o novo editor dessa revista de periodicidade trimestral, da 
qual coordenou 24 números. Segundo ele, a produção italiana sobre planejamento deixava 
muito a desejar se confrontada com a de arquitetura. Sob sua gestão, a Urbanistica teve uma 
tiragem de 2 mil exemplares, um pouco mais do que  Spazio e Società, dirigida então por De 
Carlo – um número muito baixo se comparado com os 40 mil exemplares de Casabella.43

Aqui cabe uma reflexão sobre o período em que Gregotti foi editor da revista Casa-
bella.44 Apesar de ser uma revista de arquitetura, na sua gestão foi dada grande importância 
para a discussão sobre o urbanismo. Exemplo disso é a presença constante de artigos de Sec-
chi que refletiam sobre os planos urbanísticos, além de alguns editoriais do próprio Gregotti 
abordando essa temática. Em 1995, Gregotti foi substituído por Francesco Dal Co, arquiteto 
mais ligado às discussões sobre o projeto e a fruição da arquitetura, tendências pretendidas 
pela revista com a substituição. 

As revistas sempre foram veículos importantes de formação de um ambiente artístico 
e cultural. Casabella talvez seja o exemplo italiano mais significativo. Em torno de Ernesto 
Nathan Rogers nos anos 50 e 60 reuniram-se nomes como Gae Aulenti, Francesco Tentori, 
Aldo Rossi, Guido Canella, Luciano Semerani, Carlo Aymonino, Paolo Ceccarelli, Manfredo 
Tafuri,  Giorgio Grassi, Giancarlo De Carlo, Marco Zanussu, além de Gregotti, que produziram 
seus primeiros artigos e participaram ativamente dos debates para a produção da revista.45 
Nos anos 80, Secchi formou na  Urbanistica, com certa consciência, uma nova geração de 
pesquisadores sobre o urbanismo, hoje professores e profissionais reconhecidos na Itália e 
no exterior. Os jovens colaboradores dos planos que Secchi estava desenvolvendo, principal-
mente para Jesi e Siena, eram também os redatores colaboradores dos artigos das revistas. 
Patrizia Gabellini, Cristina Bianchetti, Paola Di Biagi, Stefano Boeri e Ugo Schia46 estavam 
envolvidos nessa via de mão dupla entre a prática e a teoria. Em 1993, Patrizia Gabellini foi 
eleita a nova diretora de Urbanistica, continuando, de certa maneira, a linha editorial de 
Secchi, apesar também de impor sua característica própria. De 1999 a 2005, o editor foi Dino 
Borri, sucedido por Paolo Avarello.

Kate Nesbitt47 registra uma citação de Gregotti que expressa o espírito desses profissio-
nais envolvidos simultaneamente em várias atividades: 

43 Entrevista de Secchi concedida ao Instituto de Urbanismo de Paris em 1999 (<http://urbanisme.u-ec.fr>)
44 De 1953 a 1955 Vittorio Gregotti foi redator de Casabella; de 1955 a 1963 foi redator-chefe de Casabella-Continuità; de 
1963 a 1965, diretor de Edilizia Moderna e responsável pelo setor de arquitetura da revista Il Verri; de 1979 a 1998 foi diretor 
de Rassegna; de 1982 a 1996, diretor de Casabella. De 1984 a 1992 contribuiu com a revista Panorama, de 1992 a 1997 com 
o jornal Corriere della Sera e a partir de 1997 passou a colaborar com o jornal La Repubblica (<http://www.archimagazine.
com/bgrego.htm>)
45 MONTANER. J.M. Arquitectura y critica. Barcelona: GG, 2002.
46 Gabellini é professora, pesquisadora e autora de planos urbanísticos na Itália; atualmente é a diretora do curso de 
arquitetura do Politécnico de Milão. Bianchetti é pesquisadora e professora em Turim e Veneza; seus textos são referência 
para as pesquisas sobre dispersão na Itália. Di Biagi é professora em Trieste e Veneza; coordena pesquisas sobre a cidade 
pública italiana. Stefano Boeri tem escritório e leciona em Milão, é diretor da revista Abitare, e desenvolve pesquisas de 
relevância internacional sobre a cidade contemporânea. 
47 NESBIT, K. (Org.) Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995).  São Paulo: CosacNaify, 2006.
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Para um arquiteto, dirigir uma revista, ensinar ou participar de debates pú-
blicos é uma forma de cultivar a reflexão teórica, não como uma atividade 
isolada, mas como um aspecto indispensável no ofício de projetar. Na verda-
de, a teoria e a história foram e ainda são dois importantes componentes do 
projeto, pelo menos para a minha geração.48

Um laboratório integrado: ensino, pesquisa e escritório

Os anos 90 vão determinar novos rumos para a trajetória de Secchi, com um novo e 
fértil período criativo. É nessa época que ele funda com Paola Viganò o escritório Studio,49 
implanta o curso de Doutorado em Urbanismo em Veneza, e inicia a pesquisa sobre dispersão 
urbana no Vêneto, que será a base para reflexões importantes sobre a descrição e a interpre-
tação de novos fenômenos urbanos, que na Itália, passarão a ser conhecidos com nome de 
cidade difusa. 

Nesse momento, Secchi reflete sobre a necessidade de um novo conhecimento da ci-
dade, de novas estratégias cognitivas e de novos instrumentos críticos compatíveis com os 
grandes movimentos do século XX. É a época, por exemplo, dos planos de La Spezia, Bergamo, 
Prato, Brescia, Pesaro e Pescara. Chama a atenção especialmente para temas que desenvolve-
rá em seus textos, pesquisas e projetos: a emergência de uma irredutível autonomia do sujei-
to, a importância do cotidiano e do caráter corporal da cidade, a democratização dos espaços 
e, por consequência, a nova geografia dos valores simbólicos – enfim, a reflexão sobre uma 
forma urbana inédita.

A outra fundadora do Studio, Paola Viganò, pelo menos uma geração mais nova que 
Secchi, é formada em arquitetura em Florença. Sua tradição do projeto de arquitetura e seus 
estudos sob influência de Gianfranco Caniggia (1933-1987)50 – que, nos anos 70, centrava seus 
estudos nas relações evolutivas entre edifício e parcela urbana, e no predomínio do tipo e das 
suas agregações como elemento constitutivo da cidade – trouxeram, sem dúvida, um fôlego 
novo para os planos produzidos por aquele escritório.  

É importante lembrar que, na década de 1990, o uso do computador se dissemina na 
prática do arquiteto e do urbanista, proporcionando alguns avanços na representação e no de-
talhamento dos planos e projetos e, também, na sistematização e na análise dos dados de pes-
quisa. É um período de grande experimentação, esclarecimento e definição de um programa 
de pesquisa que se inicia sem dúvida com os planos precedentes, mas começa a avançar nesse 
período. Constitui-se principalmente naquilo que Secchi define como estratégia do olhar, do 
discurso e da ação urbanística, que está contida não só nos documentos dos planos, mas tam-
bém nos seus textos publicados em Casabella e Urbanistica. O que se valoriza é a construção 

48 GREGOTTI, apud NESBIT, op. cit., p. 24.
49 O escritório recebeu o nome de Studio, que incorpora o número do ano correspondente – Studio 08, 09, 010, por exemplo.
50 De acordo com Fausto Nigrelli (1999), Gianfranco Caniggia, juntamente com Aymonino e Rossi, também é considerado um 
dos herdeiros das pesquisas de Saverio Muratori. 
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do debate do plano e da sua articulação, das tentativas de sobrepor os resultados das opera-
ções, da relação entre “conhecimento e plano”. Essa estratégia cognitiva que se inicia com o 
plano para Bergamo, mas assume uma forma mais organizada em Prato e Brescia, se articula 
– nas diversas dimensões físicas, econômicas e sociais, materiais e simbólicas – em operações 
denominadas “escuta”, “levantamento”, “análise tecnicamente pertinente” e “construção do 
sistema informativo”.

A inovação dessas operações, que de certa maneira reinventam o plano para as cida-
des, consiste antes de tudo na correta definição dos problemas. O grande êxito está em uma 
minuciosa descrição do território. A descrição, em Secchi, não diz respeito somente às análi-
ses comuns a todos os urbanistas, mas também às interpretações dos sujeitos, colocadas em 
evidências através de fotografias, impressões, entrevistas, discussão em grupo, vídeos etc. “É 
através da construção de uma história da vida cotidiana que emerge a verdadeira história do 
habitat.”51 A cidade se transforma em um grande laboratório, do qual a população local parti-
cipa através de seminários, exposições, excursões guiadas, passeios. A elaboração do plano é, 
também, uma oportunidade de convidar a população para um grande percurso introspectivo 
que adquire escala coletiva.52 

Mas, além dessa nova maneira de fazer o plano, novos debates nascem da análise, do 
olhar desses diferentes territórios. A elaboração de um plano é sempre formulação e interpre-
tações, com algumas hipóteses sobre a natureza, a constituição física, social e econômica da 
cidade, segundo Secchi.53 Apesar de cada um desses planos ter o seu próprio centro temático, 
a hipótese que norteou todos os projetos é a de que a cidade contemporânea não é uma for-
ma evoluída ou degradada da cidade moderna, mas talvez seja um novo objeto de estudo e 
de projeto.

Como os planos urbanísticos na Itália adquirem uma expressão particular no contex-
to europeu, eles merecem uma consideração à parte. Fazer um plano na Itália é, conforme 
Marcel Smets, uma ocasião de notoriedade, na qual o volume de trabalho é grande, assim 
como o investimento de tempo.54 Para as cidades, trata-se de um meio interessante de su-
blimação, de afirmação; para os urbanistas, consiste no instrumento perfeito para idealizar a 
prática através da retórica. Por muito tempo, os planos permitiram que os grandes urbanis-
tas italianos aperfeiçoassem o instrumento na dimensão teórica, com a intenção de colocar 
em evidência a cidade e sua amplitude global. Mas, além do texto, é a oportunidade de um 
profissional influenciar e atuar no campo do real, de experimentar. A cidade é vista como 
um campo de aplicação, e é colocada em jogo a credibilidade dos administradores e de seus 
assessores e a do urbanista. Smets discorre sobre uma mistificação dos Planos Reguladores 
Gerais na Itália e sobre a utilização desse instrumento como um desafio ideológico. Nele  
coexistem tendências que se afrontam tanto por suas posições teóricas, quase sempre anta-

51 LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo. 1998. p.51.
52 Idem. 
53 SECCHI, B.; VIGANÒ, P. Piani e progetti recenti di Studio 1998. (Un programma per l´urbanistica). In: Urbanistica, n. 111, 1998.
54 SMETS, M. Reinventare il piano regolatore. In: Urbanistica, n. 111, 1998.
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gonistas, quanto por uma imposição delas no projeto. Durante muito tempo, na Itália, falou-
-se em “plano de autor”, entendido como um plano em que vence a ideia de quem assina; 
antes de apresentar a ideia de um território, exprime uma doutrina do autor, quase como 
um manifesto de uma teoria.55

De acordo com Cesare Macchi Cassia, as posições culturais do projetista sempre tive-
ram, na Itália, uma grande importância na explicação dos diferentes tipos de aproximação aos 
problemas a serem resolvidos através do plano. O pós-guerra italiano foi um período impor-
tante para a personalização do fazer urbanístico, quando os interesses, as visões de mundo e 
da disciplina por parte dos urbanistas adquiriram uma importância fundamental. As adminis-
trações públicas valorizavam a referência a uma autoridade reconhecida por sua individuali-
dade cultural. Mas essa fase, ao que tudo indica, já passou.56 Talvez os planos produzidos pela 
geração de Secchi sejam os últimos que gozam ainda desse destaque e que indicam também 
o papel cultural de quem contrata. 

Na passagem dos anos 80 para os 90, Secchi, preocupado com o cenário do planeja-
mento na Itália, se sentiu encorajado a exercer essa atividade em outros países. Juntamente 
com Viganò, desenvolveu os seguintes projetos: o estudo de recuperação de uma área indus-
trial em Genebra (1989); a revitalização da parte sul de Kortrijk na Bélgica (1990), em parti-
cular o projeto da Grande Praça e do cemitério da cidade (1999); o projeto para um novo de-
senho dos espaços públicos na área central de Michelen,  também na Bélgica (2001); o plano 
estrutural para Anversa em 2001 e o projeto para o Parque Spoor Noord  na mesma cidade. Na 
França, a requalificação de Hauts de Roen, para os espaços públicos de Malines, a Ville-Port 
em Saint-Nazaire e a ZAC de Courrouze em Rennes, entre outros.

No início dos anos 90 Secchi estava coordenando uma pesquisa sobre as transforma-
ções do habitat urbano na Europa, que o colocou em contato com outros pesquisadores, con-
tribuindo para refletir sobre os novos hábitos de morar também em outros países como Portu-
gal, Suíça, Holanda e Bélgica. Essa experiência representou um avanço nas reflexões de Secchi 
sobre a dispersão urbana.

A região dos Flandres passou a ser um tema relevante para Secchi e Viganò, e os apro-
ximou da interpretação dessa região como uma rede de cidades menores. Colocou em evidên-
cia o projeto para o espaço público em sentido ampliado, possibilitando também a experiência 
com o projeto de arquitetura, como no caso do cemitério de Kortrijk. Em muitos aspectos, o 
território belga, principalmente o de Kortrijk, se assemelha à região do Vêneto, uma área de 
desenvolvimento recente, descentralizado, com forte empreendedorismo difuso.57 Observar 
o fenômeno da dispersão abria para Secchi e Viganò reflexões mais amplas sobre o próprio 
conceito de dispersão. Esse assunto foi tratado com muita originalidade no projeto que ambos  
desenvolveram para a região do Salento, no sul da Itália, onde, através da descrição do terri-

55 Idem.
56 CASSIA, C.M. Piani d´autore. In: Urbanistica, n. 104, 1995.
57 SECCHI, B.  Resocconto di una ricerca. In: Urbanistica, n. 103, 1995.
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tório, propuseram deslocamentos e inovações conceituais. Aproximando-se das ciências natu-
rais, encontraram o conceito de porosidade e desenvolveram a reflexão sobre a cidade porosa. 

Três dos seus últimos trabalhos – o novo plano estrutural para a cidade de Antuérpia 
(2005), a pesquisa Landscapes of water, desenvolvida na região do Vêneto (2009), e o projeto 
para a Grand Pari(s) (2009) – tentam dar respostas aos desafios que, segundo Secchi, todas 
as cidades deverão enfrentar em um futuro próximo. Os problemas são das seguintes ordens: 
ambientais; relativos à mobilidade; questões climáticas; a acessibilidade aos serviços e a cres-
cente desigualdade social. A copresença desses problemas contribui para a geração daquilo o 
que ele denomina  “uma nova questão urbana”. Muitos deles se agravaram no passado e só 
podem ser combatidos, de  acordo com Secchi, com uma política urbana mais prudente. 

Uma das pesquisas coordenadas por Secchi sobre a dispersão no Vêneto, nos anos 90,  
fazia parte de um projeto do governo italiano, o Itaten,58 cujo objetivo era o de mapear as 
“transformações dos aspectos territoriais italianos” em uma produção coletiva de pesquisa. 
Esse mapeamento deveria mesclar diferentes saberes disciplinares – da geografia à análise e 
ao planejamento territorial, do urbanismo à arquitetura – e contar com uma pluralidade de 
grupos de pesquisa locais, de tradições científicas diferenciadas. A pesquisa procurou restituir 
a rede dinâmica de relações entre quadros ambientais, matrizes territoriais, formas de urbani-
zações e formas sociais, que davam corpo a microrregiões dotadas de uma reconhecida, com-
plexa e significativa identidade.59 A equipe de Secchi ficou responsável pela região do Vêneto 
e de Friuli Venezia Giulia.60 

No ano acadêmico de 1996-1997, foi instituído o Doutorado em Urbanismo no IUAV, 
que desde então é coordenado por Secchi. Tem como meta construir uma reflexão teórica 
relevante para as práticas profissionais.61 A ênfase do curso é dada às características técni-
cas da atividade urbanística e ao seu fundo cultural, científico, epistemológico, e, de maneira 
análoga,  coloca um foco sobre o caráter físico, material das condições ambientais e do seu 
sentido e significado no processo de reprodução social.62 As quatro áreas de concentração do 
curso são: o urbanismo, história, temas, experiências; o urbanismo e a construção de um saber 
socialmente relevante; o urbanismo e arquitetura da cidade e do território; o urbanismo e a 
construção material da cidade e do território.

A filosofia de pesquisa proposta pelo Doutorado pode ser, de acordo com Secchi, resu-
mida em quatro pontos que não devem ser entendidos como uma imposição, mas como pon-
tos de partida e uma referência com as quais o curso convive: (1) observar o presente, dando 
atenção à simultaneidade em que se manifesta e em diversas situações, para discernir dentro 
dela diferenças e repetições; (2) pesquisar as raízes mais do que as origens, reconhecendo, 

58 Indagine sulle Transformazioni degli Assetti del Territorio Italiano – Projeto de pesquisa coordenado por Alberto Clementi 
e outros (1996). 
59 CLEMENTI, A. La ricerca Itaten: forme del território italiano. In: Urbanistica, n. 106, jun. 1996.
60 Os resultados dessa pesquisa foram apresentados no livro de Clementi, Dematteis, Palermo, Le forme del territorio italiano. 
Roma: Laterza, 1996.
61 SECCHI, B. Presentazioni. In: TOSI, M. C. (Org.). Scenari. Roma: Officina Edizione, 2001.
62 Idem. 
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onde é possível, como alguns aspectos contemporâneos da cidade e do território fundam as 
próprias raízes no passado, mais do que observar como o passado tem construído o presente, 
entendido como êxito da invenção, do novo que rompe sem nenhuma ligação com o passado; 
(3) estudar o movimento mais do que o estado das coisas, já que só assim se pode compreen-
der como os aspectos da cidade e do território, aparentemente parecidos, adquiriram no tem-
po e nos diferentes lugares significados completamente diferentes ou vice e versa; (4) refletir 
sobre a epistemologia do projeto, rejeitando a ideia do projeto como mera aplicação de sabe-
res preexistentes e entendendo que a exploração do projeto diz respeito às estratégias cog-
nitivas, à pesquisa e à descoberta da verdade pública, dos seus limites históricos, do grau de 
conhecimento que as diversas sociedades e os diversos grupos sociais e indivíduos possuem.63 

Secchi vem construindo ao longo desses anos, na dinâmica do curso de Doutorado, 
um interessante laboratório de discussão entre alunos, professores e convidados externos, 
tentando criar uma troca intensa de experiência de pesquisas com a integração dos ciclos que 
precedem as novas turmas, envolvendo as pesquisas já finalizadas, as em andamento e os 
novos alunos. Cada ciclo organiza um conjunto de atividades em forma de cursos, seminários, 
master classes e workshops, articulando e detalhando a área temática pré-escolhida. Em mui-
tos casos, os ciclos privilegiam um tema central e os alunos desenvolvem, em contextos dife-
rentes, suas pesquisas, que alimentam o grande tema. O resultado das discussões nas várias 
atividades oferecidas pelo curso é, em alguns momentos, reunido em forma de publicação e 
compõe o conteúdo dos Cadernos do Doutorado. 

No primeiro caderno, Scenari (2000), o tema foi o da construção de cenários para a 
cidade contemporânea. As pesquisas desenvolvidas por professores, convidados e alunos 
aprofundaram o significado do termo “cenário” como ação, evento e metodologia/prática de 
construção do futuro, buscando aproximações disciplinares com a geografia, a sociologia, a 
ecologia e o urbanismo. Foram apresentados também estudos de caso desenvolvidos por alu-
nos do Doutorado, com objetivo de ilustrar experiências diferentes do uso desse instrumento. 
Experiências da tradição do planejamento norte-americano, francês, holandês e suiço, por 
exemplo, contribuíram para a reflexão sobre a utilização de cenários em diferentes contex-
tos e a identificação de pontos convergentes entre eles. O segundo número, New territories: 
situations, projects, scenarios for the European city and territory (2004), apresentou diversas 
pesquisas sobre situações e projetos da dispersão urbana, de políticas e cenários para o terri-
tório europeu. Comment vivre ensemble (2006) é o título do terceiro caderno, que, inspirado 
nas lições de Roland Barthes, contém pesquisas produzidas pelo grupo do Doutorado e con-
vidados sobre as mudanças profundas das características de viver na cidade e nos territórios 
contemporâneos. A última publicação, Storie del Futuro: gli scenari nella progettazione del 
territorio (2008), retoma questões importantes sobre o tema da construção de cenários, com 
o objetivo de tornar o tema mais acessível para um público mais amplo. 

63 Idem. 
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É possível verificar que o trabalho de Secchi extrapola os limites do ambiente do curso 
de Doutorado em Veneza ou do seu próprio escritório, tendo se tornado uma direção segui-
da e difundida por diferentes grupos. O núcleo criado por ele em Veneza, muito em função 
da dinâmica que desenvolve, se tornou um laboratório ativo, um celeiro de ideias e debates 
interessantes e atualizados. A circulação de professores e  alunos de diferentes origens con-
tribuem para o enriquecimento das trocas e para a disseminação das ideias que, ali surgidas, 
chegam aos mais diferentes contextos. Mesmo antes do curso de Doutorado, essa tendência 
de criar um ambiente propício à pesquisa, ao debate e à comunicação, já estava presente em 
Secchi. A experiência com a Urbanistica é prova disso; a formação dos pesquisadores que tra-
balhavam em torno dele foi algo marcante e reconhecido, principalmente quando se verifica 
que aqueles jovens se tornaram personagens importantes no panorama do urbanismo euro-
peu. É possível identificar inclusive três gerações nesse percurso: uma primeira que, além da 
revista, participava das equipes dos projetos desenvolvidos especialmente nos anos 80; uma 
segunda que se formou com as pesquisas sobre dispersão e contribuiu para os planos dos anos 
90, sendo que muitos deles se tornaram também professores, continuando um percurso de 
pesquisa em busca da própria identidade; uma terceira, que se compõe de alunos do Douto-
rado, que, depois de cumprirem as exigências acadêmicas, se tornaram assistentes nos cursos 
atuais, dirigem pesquisas, e estão já há algum tempo envolvidos com os projetos do escritório.

Secchi, por diferentes motivos, tem estudado e trabalhado nos vários continentes. Cita 
as cidades de Beirute, Kinshasa, Marrakech, Caracas, Addis Abeba, Tóquio e Seul como exem-
plos de cidades com pouca relação com a história europeia, com raízes em outras culturas, 
apresentando-se frequentemente como uma mistura estranha e interessante de se estudar.64 
A aproximação de Secchi com o Brasil se inicia em 2004, quando a convite de um ex-aluno da 
pós graduação da FAU, Prof. Adalberto Retto Junior, foi consultor para o plano diretor da ci-
dade de Agudos (SP),65 no mesmo ano em que apresentou a mostra New Territories na Bienal 
de São Paulo. Além disso, Secchi tem participado de debates importantes por aqui, como o 
Seminário Internacional sobre Dispersão Urbana na FAU-USP (2006), a apresentação do pro-
jeto para a “Grand Pari(s)” em Brasília (2009) e a participação em um evento que discutiu as 
cidades informais em São Paulo (2010). 

A produção literária

No final dos anos 2000, dois de seus livros – Primeira lição de urbanismo (2007) e A ci-
dade do século XX (2009) – foram traduzidos para o português. Essas duas obras reúnem ideias 
e discussões que foram sendo construídas, ao longo do tempo, em seus artigos publicados nas 
revistas e em seus planos urbanísticos. Em Primeira lição de urbanismo,66 Secchi atendeu ao 
pedido da editora Laterza, que mantém um projeto de apresentar “a primeira aula” de uma 
64 SECCHI, B. J´ai connu des maîtres. Op. cit., p. 52.
65 Ver RETTO JUNIOR, A. O laboratório Agudos. In: Arquitextos, São Paulo, 10.114, Vitruvius, nov. 2009. (http://www.vitruvius.
com.br/revistas/read/arquitextos/10.114/13). 
66 SECCHI, B. Prima lezioni di urbanistica. Roma-Bari: Laterza, 2000.
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determinada disciplina, e condensou uma série de temáticas e considerações para isolar os 
principais termos para abordar os problemas atuais. Traz uma definição de urbanismo que 
procura aproximar a experiência da cidade e do território e, de certa maneira, corresponde a 
todo o seu esforço – presente nos seus artigos dos anos 80 – de indicar novas alternativas para 
o urbanismo. Nas palavras de Secchi: 

Por urbanismo entendo não tanto um conjunto de obras, de projetos, de teo-
rias ou normas associadas a um tema, a uma linguagem e a uma organização 
discursiva; muito menos entendo como um determinado setor de ensino, mas, 
ao contrário, como testemunho de um vasto conjunto de práticas, quais sejam 
as da modificação contínua e consciente do estado e do território da cidade.67 

Em seu último livro, A cidade do século XX,68 ele utiliza do recurso da narrativa, ao apre-
sentar três histórias para o século XX. A opção de Secchi por tratar do significado e das diretrizes 
em A cidade do século XX é a de apresentar para cada história um exemplo, uma cidade. Para 
a primeira narração, Secchi reflete sobre Siena; para a segunda, utiliza Les Hauts de Rouen; na 
terceira, dedica atenção a Milton Keynes. Esse recurso da narração, ou dos exemplos fortes que 
condensam conceitos, pode ser também relacionado com outra prática bastante comum nos 
textos e planos de Secchi: o da utilização de imagens, metáforas e figuras. Esse recurso funciona 
como componente estratégico, como elemento constitutivo de uma estratégia do conhecimento 
que auxilia também no projeto. Para falar do moderno, Secchi evoca a figura da continuidade; o 
seu oposto seria a figura do fragmento que estaria associada, por exemplo, à ideia de dispersão.

É oportuno estabelecer aqui uma relação entre esses dois livros e dois textos ante-
riores de Secchi: “Cidade moderna, cidade contemporânea e seus futuros”(1999),  “A cidade 
europeia contemporânea e seu projeto”(2003).  Produzidos em momentos diferentes, com 
objetivos diferentes, são quatro textos que se entrelaçam, quase como uma “variação sobre o 
mesmo tema”, numa metáfora com a música, prática usual da “figura” de Secchi. 

 O texto “Cidade moderna, cidade contemporânea e seus futuros” é fruto de uma gran-
de pesquisa que fazia parte de um projeto estratégico cujos primeiros resultados foram apre-
sentados, em 1998, em um seminário em Cortona. Esse projeto  gerou a publicação do livro 
I futuri della città (1999), texto, posteriormente, publicado em outras fontes. “A cidade euro-
peia contemporânea e seu projeto” é um texto bastante conhecido de Secchi; foi publicado 
na coletânea Le città sostenibili: storia, natura, ambiente (2003) e depois inserido em outras 
publicações. Trata-se do primeiro texto de Secchi traduzido para o português, tendo sido apre-
sentado no Seminário sobre Dispersão Urbana, promovido pela USP em 2006.  

Em todos esses textos está presente a ideia de ruptura do Novecentos, uma ruptura na 
história da cidade e também uma visão crítica do presente. Para Secchi, a cidade de hoje não 
67 Idem, p. 6
68 SECCHI, B. La città del ventesimo secolo. Roma: Laterza, 2005.
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é um indicador da decadência da nossa cultura e sociedade. Essa realidade da “cidade difusa”, 
espalhada pelo território, é, para ele, a parte mais importante da cidade e que melhor traduz 
a nossa época, em que a sociedade não é mais pensada, nem feita de massas contínuas, mas 
de tantas unidades isoladas, de elementos descontínuos.

 Para levantar as questões fundamentais que determinaram a mudança da paisagem da 
cidade moderna para a cidade contemporânea, ou para discutir a cidade do século XX, Secchi 
opta por não fazer um resumo das muitas histórias importantes da cidade, da arquitetura e do 
urbanismo desse período, nem mesmo – como ele diz –  escrever “aconteceu isso e aquilo...”. 
Na verdade, ele tenta fugir da habitual “seleção canônica” e considerar sempre os exemplos 
mais importantes, que são responsáveis pela vulgata apologética da história da cidade moder-
na, do Movimento Moderno e do urbanismo moderno.69  

Um livro anterior de Secchi, Racconto urbanistico, publicado em 1984, revela a raiz da 
“estrutura narrativa” presente em seu trabalho. Nessa obra, Secchi afirma reconhecer nos tex-
tos urbanísticos a existência dessa estrutura, como um “conto” que frequentemente tem como 
objeto uma transformação em relação a métodos, regras e técnicas. Dessa maneira, o Racconto 
urbanístico procura relacionar o imaginário coletivo e as utopias que nele se refletem com um 
saber lentamente acumulado acerca da construção da cidade e do território. Esse “conto” avan-
ça por etapas sucessivas: dos textos urbanísticos às ideias sobre a casa, a cidade e o território, 
para fornecer, mais do que explicações imediatistas, uma visão dos problemas que o urbanista 
deve enfrentar.  Piercarlo Palermo observa que nesse livro Secchi se utiliza de uma complexidade 
de referências, nas quais é possível distinguir a reproposição de diversos níveis de análise que 
aludem à escola dos Annales. Cita como exemplo a análise estruturalista da narrativa que faz 
referência a Barthes, ao delinear novos percursos dentro de perspectivas “arqueológicas” de 
atenção aos eventos dispersos tratados como “objetos sem contexto”.70 Para Bianchetti, nesse 
livro emergem dois temas importantes: a atenção à mediação linguística e a sua relevância ex-
pressa pelos questionamentos sobre a forma do discurso urbanístico. O texto é entendido como 
depósito inquestionável deixado pelas práticas sociais, mas quase nunca a ele vinculado, e pela 
relação entre cidade física e cidade social, como conceituação distinta na sua autonomia.71  

No final da década de 1980, Secchi publicou ainda Un progetto per l´urbanistica (1989), 
com textos publicados nas revistas Casabella e Urbanistica de 1984 até 1988, por ele selecio-
nados. Esses textos revelam a sua hipótese de trabalho, ou, como ele mesmo diz na apresen-
tação, o seu programa de pesquisa. Para Bianchetti, essa obra convida a um confronto direto 
com a dimensão operativa e com o esforço profissional do urbanista. Vale lembrar que esse 
período corresponde ao arco de tempo em que Secchi esteve envolvido com a elaboração 
de alguns planos urbanísticos. A relação entre pesquisa teórica e prática profissional emerge 
desses artigos. 

69 SECCHI, B. Tre storie per il ventesimo secolo. II International Ph D. Seminar in Urbanismo, Barcelona, 2005. (<http://www.
planum.net> – The European Journal of Planning). 
70 PALERMO, apud BIANCHETTI, C. L´autore. In: Tre piani. Milano: Franco Angeli, 1994.
71 BIANCHETTI, C. Op. cit. 
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Os primeiros livros publicados por Secchi revelam a sua fase mais ligada às discussões 
de economia urbana. Analisi delle strutture territoriali (1965) trata das bases teóricas da análi-
se territorial, a partir da importância – reconhecida nos anos 50 e 60 – dos aspectos territoriais 
e dos problemas econômicos e sociais. Nesse livro estão claras as influências da Escola de Eco-
nomia de Ancona, onde desenvolveu seu Doutorado, com uma impostação analítica positiva e 
uma concepção do planejamento, como cálculo, bem próxima às ideias de Astengo. Em 1974, 
Secchi publicou Squilibri regionali e sviluppo economico, cuja contribuição está no direciona-
mento de uma discussão das matrizes teóricas do fenômeno, na tentativa de situar a realidade 
italiana ao longo dos tempos. Os temas dos desequilíbrios são apresentados sob o ponto de 
vista específico para a reorganização geral do sistema econômico italiano.72

Um percurso coerente

Os escritos de Secchi testemunham a profundidade da sua reflexão sobre o sentido do 
urbanismo. Para melhor compreender a contribuição desse urbanista, nada melhor do que 
registrar as opiniões daqueles que acompanham seu trabalho. Para o professor belga Marcel 
Smets, Secchi parece andar na contramão apologética que domina a cena italiana, constituin-
do o que seria uma posição à parte. Um urbanista à parte principalmente porque mantém 
uma atitude fundamentalmente otimista em relação ao progresso, sem negar a contempora-
neidade. Secchi acredita que o desenvolvimento pós-moderno não é nada mais do que uma 
nova fase da modernidade. Ao invés de condenar os novos fenômenos urbanos, procura com-
preender as lógicas internas da sua evolução, razão pela qual seu trabalho implica  uma re-
flexão crítica da realidade, sua pesquisa contribui para uma renovação teórica da cidade con-
temporânea e sua prática dá muitas pistas de um novo savoir-faire, nas palavras de Smets. 73

 Nessa variedade de caminhos – na produção de textos, no debate público nas revistas, 
no projeto da cidade no escritório, nas pesquisas e nas aulas na universidade – existe um in-
tercâmbio permanente entre formação e pesquisa, avaliação e ensino, inovação e aposta. Para 
Smets, Secchi aproveita a experiência do plano para instruir e inovar o ensino, e, inversamen-
te, suas aulas e seus textos gravitam em torno das ideias e das descobertas ocasionadas pelo 
trabalho da análise da projetação. 

Os planos, em Secchi, assumem, portanto, um caráter pedagógico e avançam hipóteses 
que inauguram tendências muito atuais; ele é, sem dúvida, um propagador de ideias novas. 
Seus textos são recheados de figuras, novos conceitos e temas. Seu nomadismo disciplinar 
contribui para isso, não só atravessa bem as escalas do projeto, como articula conhecimentos 
das mais variadas áreas. Para Gabellini, Secchi é um urbanista de grande capacidade e cultura, 
que colhe temas encontrados em diferentes lugares, capturando conceitos de expressão den-
sa para fixar uma ideia-guia. É um construtor de imagens que possuem potência.74

72 Idem.
73 SMETS, M. Op. cit.
74 Informação pessoal durante entrevista à autora em abril 2009.
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Bianchetti75 classifica o trabalho de Bernardo Secchi dentro do que ela define como 
uma “tradição elementarista”, na qual as tendências críticas bem desenhadas muitas vezes 
se entrelaçam com temas da sua própria biografia e com uma intenção pedagógica implícita. 
Uma grande liberdade de movimento deriva de uma forte intuição e de certa falta de foco que 
permite referências amplas e movimentos velozes. 

 A trajetória de Secchi revela um percurso profissional muito coerente. Desenvolve um 
trabalho com convergências e continuidades, que demonstra aquilo que ele defende:76 o sa-
ber urbanístico é um saber acumulativo. Na origem do seu programa de pesquisa está sua 
experiência com a prática de análises econômicas e territoriais que, ao longo dos anos 80, 
encontra outros problemas e amplia seu campo de interesse. O meio cultural, sem dúvida, 
exerceu influências importantes na condução de suas pesquisas e no ato de dar início a uma 
maneira particular de pensar e fazer urbanismo. Se Tafuri foi importante por inovar e criar um 
método de pesquisa para o arquiteto-historiador, insistindo sobre a importância das fontes de 
pesquisa, pode-se dizer que Secchi, ao tratar a cidade e o território como um grande arquivo, 
inaugura um entendimento da “forma” da cidade como um documento que deve ser “lido” 
juntamente com a “forma” do discurso urbanístico, com a “forma” dos comportamentos so-
ciais, com as “formas” das agregações sociais, encontrando pontos com abertura para as pes-
quisas de outros estudiosos dentro e fora das áreas das ciências sociais. 

 A pesquisa de Secchi é conduzida sobre diversos materiais que ele reordena em dife-
rentes estratos analíticos e procura utilizá-los interpretando as suas várias estruturas, como a 
da cidade, a dos seus usos, a dos fluxos das coisas e das pessoas, a dos seus discursos. Além de 
curioso, ele é também questionador: coloca em dúvida os termos vigentes, as categorias de 
análise e escolhe, portanto, sair pelo “território” procurando enxergar com olhos novos sem 
pressupostos reducionistas. Com um urbanismo que “se faz a pé”, ele propõe sair das biblio-
tecas, fazer experiência percorrendo o mundo, descrevê-lo de modo detalhado e cuidadoso, 
colocando a experiência no centro da narração. Suas palavras mais frequentemente usadas 
são: exploração (esplorazione), levantamento (rilievo), relação (resoconto), interpretação (in-
terpretazione) e investigação (indagine), e nesse procedimento o desenho assume um papel 
importante. O projeto desenhado coloca em evidência o saber previamente acumulado, novas 
palavras, novas imagens, novos argumentos, de modo a repor  densidade às demandas sociais. 
Para Secchi, “o desenho age de maneira não homogênea, sendo eventualmente fragmentado, 
aberto, e deixando que velhas e novas palavras, imagens, argumentos, se misturem, se deposi-
tem e se decantem, produzindo reações e novas questões”.77 Um projeto urbanístico de Secchi 
se compõe de uma coleção de textos heterogêneos abertos, estruturados por textos verbais 
visíveis, carregados da sua experiência. É nesse universo de materiais heterogêneos que será 
apresentada uma análise sobre sua contribuição para o urbanismo contemporâneo. 

75 BIANCHETTI, C. Abitare la città contemporanea. Milano: Skira, 2003.
76 SECCHI, B. Un sapere cumulativo. In: Urbanistica, n.101, 1990.
77 SECCHI, B. Teoria del piano e ricerca sociale: un programa di ricerca. In: Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 42. Milano: 
Franco Angeli, 1991. p. 50.
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Este capítulo aborda as principais questões do urbanismo dos anos 80 na Europa, fun-
damentadas em textos e projetos de Secchi, principalmente os publicados nas revistas Casa-
bella e Urbanistica e no livro Un progetto per l´urbanistica (1989). Nesse período em que os 
planos estavam sendo duramente criticados e em que o projeto urbano surgia como alter-
nativa ao planejamento, ele assumia uma postura responsável, recolocando o urbanismo na 
sociedade e apresentando reflexões sobre uma nova forma de plano que superasse as formas 
tradicionais do urbanismo italiano.  

Não é possível perceber uma linha evolutiva nos textos de Secchi, nos quais os temas 
são abordados em diferentes oportunidades. Muitas vezes, temas e ideias voltam de acordo 
com a motivação do artigo, que pode ser um projeto em elaboração, mostras em evidências, 
reflexões  sugeridas a partir da leitura de textos. O que se destaca aqui é a análise crítica 
dos planos feitos até então, passando pelas justificativas da sua importância e também pela 
reflexão sobre a ineficiência e inadequação diante dos problemas contingentes e dos novos 
desafios teóricos que estão surgindo. 

Através dos seus textos desse período, Secchi examina os instrumentos de pesquisa e 
de análise urbana, não só do ponto de vista do urbanismo, mas também das disciplinas que 
assumem a cidade e o território, com o seu olhar também de economista. O projeto do solo 
e a renovatio urbis são considerados, neste trabalho, as ideias-guias, que surgem tanto das 
reflexões teóricas como do desafio de desenvolver o plano. Duas experiências de Secchi desse 
período são fundamentais: os planos para as cidades de Jesi e Siena, que serão analisados no 
final deste capítulo.

Vários textos auxiliaram na elaboração de uma síntese que colocasse o foco sobre uma 
possível teoria da modificação da cidade e contribuíram para se pensar na construção da cidade 
na cidade – questão-chave dos planos produzidos nesse período. Além dos textos de Secchi, cuja 
escolha não se deu por ordem cronológica, mas pelo auxílio na caracterização do período e no 
esclarecimento das suas posições, foram úteis os artigos de Patrizia Gabellini, Paola Di Biagi e 
Stefano Boeri, assim como textos publicados em resposta a algum posicionamento do urbanista. 
Suas discussões com Giuseppe Campos Venuti sobre os planos de terceira geração foram muito 
esclarecedoras para a compreensão das características daqueles produzidos nos anos 80 na Itália. 
Venuti, incentivado por Secchi a aprofundar a sua proposta de análise  por geração, publicou 
Piani di terza generazione (1989), obra de referência para esta discussão. Os livros de Maurizio 
Carta e Patrizia Gabellini – publicados em 2003 e 2010, respectivamente –, cada qual com seu 



52

objetivo específico, analisam as décadas interessantes do urbanismo italiano. No caso  dos anos 
80, juntam-se à análise de Fausto Nigrelli, de 1999, sobre o percurso do projeto na Itália, e à de 
Victoriano Sainz Gutiérrez, de 2006, sobre as influências dos arquitetos e urbanistas italianos no 
projeto urbano na Espanha. A produção de Manfredo Tafuri sobre a renovatio urbis foi analisada 
de forma abrangente, mas será apresentada aqui somente para a compreensão desse conceito 
em Secchi. Além desses textos, as conversas, entre os anos de 2008 e 2009, com Secchi e outros 
protagonistas desse período (Patrizia Gabellini, Cristina Bianchetti, Paola Di Biagi e Maria Chiara 
Tosi) foram muito importantes para a elaboração deste capítulo.

 Cabe esclarecer que os planos para Jesi e Siena foram analisados a partir de  publicações 
em revistas, já que os cadernos dos planos não existem mais. No caso de Jesi, foi possível 
encontrar os desenhos originais que acompanhavam o caderno do plano. Entretanto, a 
disponibilização deles para reprodução é limitada, o que justifica a qualidade das imagens 
aqui apresentadas.  

2.1 Por uma ideia de modificação

 Na década de 1980, a revista Urbanistica assumiu um programa editorial orientado 
pelo debate que parecia indicar que o “plano”, principal instrumento do urbanista, estava 
perdendo credibilidade e legitimação na Europa. Procurava-se mostrar que era não só possível, 
mas necessário, reencontrar um lugar adequado para o urbanismo na sociedade, através 
de uma revisitação dos seus principais lugares teóricos. Secchi, editor da revista de 1984 a 
1990, desenvolveu um papel importante nesse desafio, ao ter o cuidado de não transformar 
Urbanistica em revista de tendência, nem em um periódico acadêmico, “mas procurando 
reencontrar uma ordem conceitual e tendo talvez um modesto papel inovador”.1 

 No mesmo período, a revista Casabella, então dirigida por Vittorio Gregotti,  se propôs 
a estimular a relação entre arquitetura e urbanismo. O debate foi alimentado pelos editoriais 
de Gregotti e enriquecido com a contribuição de Secchi, que aprofundava questões e temáticas 
atuais, refletindo um posicionamento da cultura urbanística que buscava uma transição do 
forte sentido quantitativo, por muitos anos caracterizado pela expansão da cidade, para uma 
transformação qualitativa.2

As duas revistas refletiam o contexto dos anos 80, marcado por uma profunda 
desconfiança em relação ao planejamento urbano e à emergência do “projeto urbano”, 
como alternativa para a transformação da cidade.  Na primeira metade dos anos 80, o plano 
urbanístico é colocado em xeque, “é demonizado, o plano se torna velho e volumoso, o projeto 

1 SECCHI, B. Programmma editoriale di “Urbanistica”: 1989.  In: Urbanistica, n. 94, 1989. p.76.
2 VENUTI, G. C. La terza generazione dell´urbanistica. Milano: Franco Angeli, 1994. 
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novo e comunicativo”.3 Na Itália, é atacado como um instrumento burocrático, rígido, incapaz 
de competir com a realidade física dos lugares, colocando em crise qualquer regra que tivesse 
o objetivo de dar uma ordem à transformação da cidade, de indicar formas. Para Venuti,4 nesse 
momento é proposto o “projeto urbano” como instrumento por si só criativo, mais elástico, 
capaz de ser protagonista de um diálogo fecundo com a identidade da cidade e do território. 

Um aspecto deve ser levado em consideração no cenário italiano: os anos 80 consistiram 
no tempo da desregulamentação urbanística, filha de uma cultura jurídica antiquada que atacou 
as leis de reforma e desmantelou a legislação urbana, gerando um falso pragmatismo de leis 
criadas por emergência. As consequências desse fato se refletiram em transformações urbanas 
sem nenhuma ligação com a disciplina do Urbanismo, caracterizando operações na cidade 
que na maioria das vezes desconsideraram os problemas sociais e ambientais – e reduziram a 
questão morfológica a um fato específico de arquitetura –, destacados de qualquer contexto 
do tecido urbanístico.5 Nas palavras de Venuti, a recusa do plano urbanístico e a preferência 
pelo projeto de arquitetura se tornaram as características mais marcantes da cultura da cidade 
no grande mosaico da desregulamentação. 

Depois da grave crise petrolífera em 1973, a Itália vivia um período de recuperação e 
procurava melhorar os processos de produção industrial mais do que investir em novos mercados. 
Em face disso, reduzia sua competitividade internacional com grandes consequências territoriais, 
já que estavam em andamento uma descentralização da produção industrial nas médias e 
pequenas cidades, bem como nas zonas agrícolas, e um aumento da centralização terciária nas 
grandes cidades, com a consequente expulsão residencial para formas de “dispersão”. Além disso, 
percebia-se uma crescente atenção aos temas da tutela do ambiente que conduziram a uma 
situação caracterizada pelos seguintes fatores: (1) o crescente peso das áreas abandonadas de 
origem prevalentemente industrial; (2) o fenômeno de deslocamento das classes mais baixas da 
população dos centros das cidades em função da terceirização; (3) um renovado interesse pelos 
meios de transporte público, ligado também ao crescimento da poluição acústica e atmosférica; 
(4) a crescente demanda por verde e de equipamentos para o lazer na cidade consolidada e (5) 
a demanda também por equipamentos terciários na periferia.6

No cenário internacional, tanto os Estados Unidos como os outros países europeus 
estavam empenhados em grandes transformações políticas, com o surgimento de uma 
classe dirigente pertencente a uma nova direita de fundo neoliberal e com profundas 
transformações econômicas, evidentes na progressiva terceirização do mundo capitalista 
avançado, na industrialização dos países em desenvolvimento e na aceleração dos processos 
de globalização. Nesse momento, o urbanismo ainda debatia as questões de implementação 
do plano e do nexo entre planejamento e ações, perdendo a chance de entrar nos problemas 

3 CAGNARDI, A. Un ciclo di esperienze. In: Urbanistica n. 104, 1995. p. 94(Convém esclarecer que Cagnardi é sócio do escritório 
de Vittorio Gregotti).
4 VENUTI, G.C. Op. cit. 
5 VENUTI, G.C.Op. cit., p. 44
6 VENUTI, G.C. Op.cit.
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das transformações territoriais. Com as mudanças políticas em andamento, o tema da 
atuação do plano passa de uma esfera mais ideológica, presente até o final dos anos 70, para 
a sugestão de negociação e construção de oportunidades com outros atores. Procurava-se 
assim incentivar a capacidade dos planejadores de trabalhar com o mercado e de obter mais 
eficácia na implantação dos planos. 7

Na Inglaterra, por exemplo, foram criadas corporações de desenvolvimento urbano, 
estruturas idealizadas explicitamente para requalificar diversas áreas urbanas. Muitas vezes 
o objetivo do lucro ultrapassava o da necessidade de qualidade ou ainda a modificação ou 
anulação de normas de planejamento vigentes, com o intuito de potencializar grandes operações 
imobiliárias de requalificação ou de criar novas áreas para o desenvolvimento acelerado.8

De acordo com Gabellini, a década de 1980 produziu balanços desiludidos e  induziu 
muitos a pedir “mais política e menos planos, mais arquitetura e menos urbanismo, mais 
projetos e menos regras”.9 O Congresso do Instituto Nacional de Urbanismo Italiano, realizado 
em Gênova, em 1984, registrou uma ruptura entre os urbanistas, uma vez que, para muitos 
deles, o plano não conseguia tratar os temas da qualidade e da forma da cidade, razão pela 
qual sustentavam a necessidade do projeto urbano, com base no levantamento de exemplos 
e experiências de algumas cidades europeias.10

 É nesse cenário que o programa desenvolvido pela revista Urbanistica, dirigida por 
Secchi, adquire importância, já que procura contribuir para a organização e estruturação de 
um debate sobre o urbanismo, evidenciando o sentido do plano, a sua ambígua diferença com 
o projeto de arquitetura e a medida do tempo necessária para avaliar as novas perspectivas. 
Através da ilustração de vários planos e de políticas urbanas e territoriais, discutem-se: (1) a 
natureza do plano, o que deveria ser focado, suas características, conotações e papéis, ou mesmo 
o que deveria ser entendido como constitutivo; (2) a centralidade do plano, abordando o que 
deveria ser central na área de estudo e na disciplina; (3) como os planos e políticas poderiam 
ser ilustrados e comunicados aos leitores. O objetivo principal era o de afirmar novamente a 
centralidade do plano e das políticas territoriais, enfocando o caráter eminentemente “prático” 
do saber urbanístico.11 Nas palavras de Secchi: “Afirmar a centralidade do plano, ou da política 
urbanística, e o caráter prático do saber do urbanista significa convidar a repensar o lugar do 
urbanismo dentro da sociedade”.12

 A presença e a postura de Secchi na reconstrução da identidade e da autonomia do 
urbanismo são, em grande parte, reconhecidas pelo início da reação sobre a necessidade de 
reposicionar o urbanismo na sociedade atual. Para Fausto Nigrelli, que analisou o percurso do 
urbano na Itália, a voz de Secchi não era a única a ser ouvida nos anos 80, mas, sem dúvida, era 

7 CARTA, M. Teorie della pianificazione. Palermo: Palumbo, 2003.
8 Idem. 
9 GABELLINI P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. p 157
10 Idem. 
11 SECCHI, B. Il programma di Urbanistica. In: Urbanistica, n. 84, 1986.
12 Idem, p.52.
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a mais coerente e constante nessa fase negativa em que se percebia que o plano urbanístico 
estava perdendo força na Itália. Desde o início dos anos 70, a modernização do século XX e 
suas consequências passaram a ser debatidas na Europa. A Itália adotou um ritmo muito mais 
lento nessa discussão; o interesse italiano, por um bom tempo, parecia estar voltado mais para 
o debate da arquitetura pós-moderna13 do que para o estado das cidades e das disciplinas que 
se ocupam da sua produção. Ficava evidente então a escassa presença dos urbanistas nesse 
debate e um desinteresse generalizado dos intelectuais com o urbanismo.14

 Nos anos 80, o tema do planejamento da cidade começou a se modificar profundamente. 
Se, desde a metade do século XVII até a metade do século XX, o tema principal tinha sido a 
organização da expansão da cidade, depois disso passou a ser sua reconfiguração. Segundo 
Secchi, não só no sentido formal, com o objetivo de dar uma nova forma, mas também no 
sentido de reconfigurar a economia, a sociedade e as principais instituições, dando às demandas 
dos novos sujeitos sociais uma resposta adequada com as técnicas disponíveis.15 Para ele,

em todos os países europeus, a maneira encontrada foi a de seguir  uma série 
de prescrições que descrevessem como a expansão e a reconfiguração deve-
riam acontecer; esse modo foi chamado, na Itália, de plano regulador e de 
outros nomes em vários outros países da Europa. O que é, porém, importan-
te é que entre os desenhos e os escritos que ilustram esses planos é possível 
reconhecer facilmente semelhanças  e um ar familiar.16

Cada país desenvolveu uma tradição própria de produzir seus planos, que ocuparam 
também diferentes lugares de destaque em cada realidade. Na década de 1980, o debate 
sobre as funções efetivas do plano e sobre a sua forma teve uma grande importância na Itália, 
levando à busca por uma redefinição do plano, do urbanismo e da identidade do urbanista. 
Para Secchi, tornou-se inevitável nesse momento refletir: (1) sobre a distância que separava 
as previsões contidas nos planos e as intenções que as motivaram; (2) sobre a necessidade 
de interpretar essa distância como um indicador da ineficácia do plano; (3) sobre os fatos 
que se sucederam. Os planos desenvolvem pelo menos dois papéis muito importantes: em 
primeiro lugar, o de “representação” da sociedade, da sua estrutura e da sua articulação, das 
conexões e ligações entre as várias partes, da sua administração e do seu estilo de governo; 
e, em segundo, a função de “mesa de negociação”, já que é a base para que se possa definir 
provisoriamente a área do que pode ser considerado negociável. 17

13 Vale lembrar que em 1980 a Bienal de arquitetura de Veneza teve como tema “A presença do passado”. Paolo Portoghese, 
então diretor da Bienal, organizou a mostra “La strada novissima” , que marcou a discussão da arquitetura pós-moderna na 
Europa. No catálogo da mostra, Portoghese apresenta o texto “O fim da proibição”, no qual declara que a tradição moderna 
tinha se esgotado e propõe a consideração da história e do passado com espírito novo e nova liberdade – tema que passou a 
dominar o cenário da crítica nas revistas italianas. 
14 NIGRELLI, F. C. Percorsi del progetto urbano in Francia e in Italia: 1960-1997. Roma: Officina, 1999.
15 SECCHI, B. Di cosa parliamo (quando parliamo di urbanistica) (<http://www.tecalibri.info>).
16 Idem.
17 SECCHI, B. Il piano flessibile. Urbanistica, n. 96, out. 1989.
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  Mesmo desempenhando papéis importantes, não significava que o plano devia 
continuar a ser desenvolvido da maneira habitual, pois era preciso dar respostas às novas 
demandas. O que Secchi procurou, desde o início da sua colaboração com as revistas, foi refletir 
sobre a questão do projeto da cidade, com um raciocínio que superasse as formas tradicionais 
com as quais o urbanismo vinha sendo pensado. Num primeiro momento  percebe-se uma 
visão de continuidade, já que ele não estava propondo a modificação de nenhum paradigma, 
mas a utilização, o quanto possível, das solicitações colocadas pelos novos problemas dentro 
de um processo de acumulação do saber urbanístico. Mas, mesmo assim, algumas inovações 
necessárias estavam já sendo apontadas.18 

Foram vários os artigos publicados por Secchi, na década de 1980, em Casabella e 
Urbanistica, cuja motivação ele explica em parte com a palavra “insatisfação”, com o modo 
repetitivo e banal de fazer urbanismo, com as formas codificadas de organização do olhar e 
do discurso sobre a cidade que se tornavam incapazes de colher, descrever e interpretar os 
aspectos visíveis e invisíveis de um real sempre mais esfacelado e articulado.19 

 A atenção principal do conjunto desses artigos pareceu girar em torno da ideia da 
“reutilização”, que, como o próprio Secchi sinaliza, não é uma coisa totalmente nova, mas requer 
uma nova percepção da sua importância. Novas, segundo ele, são as imagens e perspectivas de 
tudo o que passou a ser possível reutilizar: edifícios, estradas, partes de cidades e do território 
agrário, ou seja, o vazio, o interstício e o complemento que revelam no fundo a intenção de uma 
“reconstrução da cidade” ou de uma “construção da cidade na cidade”: 20

A cidade, o território e o espaço no qual viveremos as próximas décadas já 
está construído e não conseguiremos nos livrar deles, não só no sentido físi-
co, mas muito mais em um ponto de vista conceitual. Eles parecem com um 
campo de experimentações possíveis que dão sentido através de operações 
de contínua modificação. A cidade futura será feita principalmente de mate-
riais existentes, nos quais se adicionou algo que os reinterprete e que, agindo 
nos interstícios, de algum modo, os reinvente.21

A temática mudou, e é sobre isso que Secchi procurou refletir ao longo de uma década, 
constatando que não existia mais espaço para a construção ex-novo. Diferente da época 
moderna, que viveu momentos de contínua emissão de coisas novas, o que passou a dominar 
depois, principalmente no velho mundo, foi o contrário: uma preocupação em utilizar o 
estoque já existente à procura de uma ação mais condizente com a diminuição do crescimento 
em geral.22 A cidade existente passou a ser o centro de um novo campo problemático, e o novo 

18 NIGRELLI, F. Op. cit.
19 SECCHI, B.  Un progetto per l´urbanistica.  Torino: Einaudi, 1989. p. XIV.
20 Idem.
21 Idem.
22 SECCHI. B. Le condizioni sono cambiate. In: Casabella, n. 498-499, 1984.
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tema foi o de dar sentido e futuro, através de contínuas modificações, à cidade, ao território 
e aos materiais existentes. 

 Secchi aborda vários problemas e questões, tendo como lógica a ideia de que o plano 
– instrumento indispensável para uma boa gestão da cidade e do território – é a “descrição 
de uma promessa coletiva”, sendo o projeto físico, de certa maneira, a única possibilidade de 
a cidade poder ser construída.23 É interessante perceber que, em um momento de fragilidade 
da confiança sobre os planos, Secchi vai levantando temas e conteúdos para pensar em outra 
forma de fazer planos, valorizando a reconceituação do plano urbanístico, do seu papel, da sua 
forma, da relação com os seus êxitos e indo além da afirmação da sua necessidade, eficácia, 
justificação e legitimidade. “O que é necessário é a pesquisa das ‘possibilidades’ do plano, de 
um plano adequado às naturezas dos problemas atuais”, ele afirma.24 

Para Secchi, era inevitável perceber que as condições estavam mudando, sendo 
fundamental debater a nova realidade, levantar novas hipóteses e buscar alternativas para o 
planejamento. Até pouco tempo atrás, recorda Secchi, os planos eram pensados e resolvidos 
como um problema de dimensionamento, de estimativas, de extensão das áreas de expansão, 
das áreas destinadas aos serviços públicos, dos espaços públicos, coletivos, do verde e das 
suas proporções entre as diversas partes da cidade etc. Tudo isso quase sempre de uma 
forma codificada e institucionalizada em normas e leis.25 Na época, o dimensionamento teve 
um papel importante na sociedade pela sua capacidade de melhorar as condições de vida 
de uma parcela da população. Agora um plano não pode mais se basear somente nesses 
critérios, defende ele. 

Secchi procurou descrever as mudanças que indicavam a necessidade de buscar 
outro caminho. Vários fenômenos e experiências levantados por ele  tiveram intensidades 
e importâncias diferentes, associações e sequências próprias. É o caso da diminuição dos 
fluxos migratórios, do crescimento das grandes cidades, das edificações nas áreas urbanas, 
da sua mudança para outros lugares dispersos, do deslocamento industrial, do progressivo 
emergir do campo urbanizado, da industrialização difusa, da extensão das paisagens das 
periferias metropolitanas. No fundo disso tudo, ele identificou: (1) mudança nas relações 
entre os setores industriais e urbanos e os setores rurais, bem como nos preços dos 
produtos; (2) fim de uma fase de intensa proliferação da força de trabalho; (3) mudanças 
tecnológicas; (4) decomposição dos ciclos produtivos; (5)  descoberta de um mercado de 
trabalho configurado do lado da oferta; (6) percepção da “complexidade e da contradição” 
na sociedade, na cidade e na arquitetura; (7) localismo; (8) abertura de um novo e diferente 
ciclo de acumulações.26

23 SECCHI. B. Perché i piani. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989   p. 15. (Publicado em 1982 na revista 
Casabella)
24 SECCHI. B. Le differenze. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989. p.177 (Publicado em 1986 na revista 
Casabella.)
25 SECCHI. B. Dimensionamento. In: Casabella, n. 506, 1984.
26 SECCHI. B. Le condizioni sono cambiate. In: Casabella,  n. 498-499, 1984.
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Na superfície, Secchi indica as seguintes mudanças na ocupação do solo: (1) o abandono 
de grandes áreas industriais urbanas; (2) a formação improvisada de vazios entre áreas densas 
e compactas; (3) a formação de periferias internas; (4) a ocupação de parte das atividades 
terciárias por vastas áreas residenciais; (5) a incoerência entre a localização de serviços sociais 
e a dos seus usuários; (6) a dissolução da oposição entre cidade e campo, entre centro e 
periferia. Olhando sob essa superfície, ele identificou uma série de eventos, de políticas, de 
planos, projetos e estratégias, individuais e coletivas. 

Durante anos, recorda Secchi, a experiência fundamental do urbanismo moderno foi 
a do crescimento da cidade, do solo edificado, do novo: “o crescimento por muito tempo foi 
concentração”.27 A intenção do projeto era, portanto, a do crescimento da cidade em expansão 
e de seus elementos. O método se baseava em um caráter universalista, sobre a definição de 
tipos, séries, bem como sobre a repetição. “Cada projeto urbanístico e de arquitetura assumiu 
um caráter demonstrativo, aspirando  a um conteúdo de verdade que superasse a situação 
local e a singular contingência histórica dentro da qual foi produzida”.28 

A diminuição de todo esse crescimento, na Itália, foi percebida lentamente, explica 
Secchi, no início dos anos 70, quando se dá a passagem da fase do desenvolvimento “extensivo” 
para um de caráter “intensivo”, resultado das modificações articuladas de vários setores e 
do desenvolvimento de técnicas de economia de trabalho. Mesmo assim, os programas 
habitacionais continuam em expansão, sendo grande parte dos investimentos nos bairros 
públicos posteriores a essa passagem. No final dos anos 70, ocorrem novas mudanças nas 
técnicas produtivas com o encerramento da fase de organização taylorista.

Uma questão importante nesse processo foi a identificação do surgimento de uma 
“sociedade de minorias”, que revelou novas formas de mobilização individuais e gerou uma 
conceituação do plano e da política urbanística como interação múltipla – uma modalidade 
de tratamento da questão social que estruturalmente excluía tudo o que era formulado em 
termos gerais, privilegiando tudo o que fosse expresso individualmente.29 

A partir da metade dos anos 70, um ciclo de experiências parece ter sido  concluído. 
Assim, novas relações entre grupos sociais e novas estratégias marcam o surgimento do que 
Secchi denomina nova era: “no início de uma nova tematização encontramos uma cidade 
feita por partes”.30 Em decorrência do novo tema, costurar, ligar e recuperar se tornaram, na 
opinião de Secchi, parte do novo vocabulário dos urbanistas. A atenção foi então colocada 
sobre as periferias externas e internas, incompletas e degradadas, sobre o sentido, a definição, 
a identidade e o reconhecimento da cidade e das suas partes. Várias dessas partes, heranças de 
estilos anteriores de planejamento, constituíam-se de vazios, de distritos industriais obsoletos 
ou abandonados e de loteamentos privados. Uma multiplicidade de projetos pode ser lida 
com o adjetivo “abusivo”, em que estão presentes as descontinuidades e as intermitências.31

27 Idem, p. 49.
28 Idem.
29 SECCHI, B.  Domanda sociale. In: Casabella, n. 530, 1986.
30 SECCHI, B. Cucire e legare. In: Casabella, n. 490, 1983.
31 Idem.  
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Compreender a nova realidade era fundamental para Secchi. Assumir a necessidade 
de transformar as partes já existentes da cidade significava pesquisar um método diferente 
de projetar. Se os planos sempre mais abstratos não eram mais eficientes, ele propunha a 
reflexão de um plano com uma gramatura mais fina, que conseguisse agir sobre as partes 
e estabelecesse novas ligações, formando novos coágulos físicos, funcionais, sociais e novos 
pontos de agregação.32 Ao mesmo tempo  ressaltava que um urbanismo que procede somente 
por projetos pontuais, com a ausência de projetos mais gerais, se torna facilmente um 
urbanismo de trocas políticas.33

Nas grandes cidades ficava cada vez mais evidente a incapacidade de as administrações, 
durante uma década, darem respostas convincentes às demandas sociais. O território – não 
só o perímetro urbano – era centro de fortes conflitos e debates. Um problema que deveria 
ser revisado, na opinião de Secchi, era o de que “entre projetos que sempre mais facilmente 
removem o contexto, e planos que sempre menos facilmente conseguem controlar o próprio 
resultado”, 34 mesmo em termos físicos, se torna mais difícil dar respostas unitárias a todas as 
demandas necessárias. Para Secchi, o velho tema da unidade entre arquitetura e urbanismo 
deveria ser explorado à luz dessas situações complicadas. 

O urbanismo moderno produziu os discursos associados à práxis urbanística sobre grandes 
temas colocados pela transformação do território, pelo nascimento da metrópole industrial, 
privilegiando o que Secchi denomina “temas do discurso”, considerando que a linguagem é um 
agente estruturante das relações entre os indivíduos. Entretanto, a partir dos anos 80, a chave 
de leitura não poderia ser mais essa. A nova tematização apontada por Secchi deveria estar 
mais atenta aos “temas do olhar”, a tudo aquilo que nos circunda, aos modos de vida – ou seja, 
à relação entre as necessidades –,  o que requer uma percepção mais cuidadosa. Segundo ele,

entre os temas do discurso se formam as grandes representações da socieda-
de e de seus possíveis itinerários. O plano que descende é uma tentativa de 
integrar e dar coesão aos indivíduos, à sociedade e ao ambiente, mediante 
argumentos de caráter universalista, relacionados, em primeiro lugar, à racio-
nalidade no uso das reservas, do solo. O seu conteúdo de verdade está deter-
minado pelo consenso. O seu papel é aquele de grandes infraestruturas so-
ciais, da construção das “condições gerais” do processo de reprodução social.

Entre os temas do olhar se formam, ao invés, projetos que assumem sentido 
específico em relação a um contexto determinado, que afirmam a identidade e 
a diferença dos lugares e dos sujeitos sociais, que resistem à erradicação, à redu-
ção do espaço e do tempo, a qualquer coisa de linear, de homogêneo e indiferen-
ciado. [...] O seu conteúdo de verdade está ligado a uma ideia local da justiça.35

32 SECCHI. B. Le condizioni sono cambiate. In: Casabella, n.489-99, 1984.
33 SECCHI. B. Il disordine del discorso. IN: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989 ( Publicado em 1982 na revista Casabella)
34 Idem, p. 9
35 SECCHI B. Un programma di ricerca. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.  p. 46-47
(Publicado em 1983 na revista Casabella).
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Mudar o foco não necessitaria, na opinião de Secchi, alterar a natureza do plano, mas 
os modos de fazer. É nesse contexto que ele apresenta sua análise sobre a revisão do plano 
de Madri apresentado em 1985. Na qualidade de consultor externo, juntamente com Venuti, 
ressalta o surgimento da ideia de um plano que, desde os estudos preliminares, procurou 
evitar a divisão dos problemas por níveis hierárquicos. Apresentou-se como um composto de 
aparato discursivo relativo às grandes estratégias de transformações sociais, com uma atenta 
definição das transformações do quadro físico urbano, das tipologias das diversas intervenções 
públicas e privadas nas variadas partes da cidade, bem como de uma série significativa de 
projetos de “arquitetura urbana”. 

O tema da arquitetura urbana é levantado por Secchi como uma possível alternativa 
para a nova realidade; “o projeto de arquitetura urbana aparece não só como um modo de 
definir o resultado físico a que se quer chegar, mas pode ser também um modo de organizar o 
processo produtivo que aquele resultado pode alcançar”.36 O conceito de arquitetura urbana, 
para Secchi, estava vinculado também à discussão de uma “economia posicional”:

Na área de economia posicional, a natureza dos bens oferecidos não pode ser 
definida somente em termos abstratos, muito menos em termos quantitati-
vos, de standard e de procedimento para a sua produção e aquisição. Ocorre, 
porém, uma específica descrição da qualidade dos bens, da modalidade de 
sua constituição física e da sua recíproca disposição sobre o território. Daí 
se descreve o contexto físico e social nos quais se colocam as possibilidades 
de sua fruição. Há tempos estamos habituados a indicar essa descrição com 
os termos talvez um pouco reducionistas de projetos de arquitetura urbana. 
[grifo meu]37

 Mesmo apoiando-se em um aspecto mais geral, dentro de um discurso de renda baseado 
em valores qualitativos – uma herança, sem dúvida, de sua formação como economista –, 
esse conceito apresentado por Secchi alimentou o debate sobre a contraposição entre plano 
e projeto. Esse debate foi relevante principalmente porque reconheceu a insuficiência do 
planejamento baseado nos standards e chamou a atenção para a necessidade de revisar os 
instrumentos e não de negar o plano. 

Nesse momento, Secchi também estava apontando para a necessidade de mudanças 
nas categorias conceituais que permitissem compreender melhor o sentido das transformações 
e indicassem uma estratégia de pesquisa e de projeto. Analisando os seus artigos, algumas 
questões se destacam: a reflexão sobre a regra, o projeto do solo, a consideração do tempo e 
as estruturas determinantes da organização do território e do urbano – tudo isso exigindo uma 
estratégia da modificação, porém dentro de uma visão holística. É oportuno aqui apresentar o 
36 SECCHI. B. Aboliamo le gerarchie. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.  p. 13 (Publicado em 1982 na 
revista Casabella).
37 Idem, p. 13
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tratamento dado por Secchi a essas questões e à gênese de uma teoria de modificação urbana 
pensada por ele.

A questão da regra surge nos textos de Secchi com a consciência de que mais do que 
a repetição começam a ganhar importância a diferença e a especificidade. Uma estratégia 
da modificação deve se basear na seleção de regras e exceções, com atenção às partes da 
cidade, do território e das relações sociais, passando a privilegiar as funções e os significados. 
Na opinião de Secchi, a regra nasce, portanto, em oposição à norma, aos argumentos 
universalistas, e reforça a necessidade de leitura e de individualização, como instrumentos 
para se fazer urbanismo. Multiplicidade, dispersão e diferenças passam a ser as categorias 
analítico-interpretativas que mais frequentemente se referem a lugares, sujeitos e situações, 
já que a descrição e a interpretação das partes mais heterogêneas, para entender o conjunto, 
estão mais de acordo com uma nova maneira de olhar e de representar o mundo.

O reconhecimento de partes dentro da cidade e do território, da afirmação das 
diferenças e especificidades, corresponde, para Secchi, a um momento no qual o olhar começa 
a ser mais ativo, separando e selecionando objetos relevantes, mas que necessitam ser 
nominados, fato que obriga a uma descrição mais precisa. É nesse sentido  que Secchi coloca 
em questionamento as simplificações que a análise morfológica, muitas vezes, traz e revela 
a sua circularidade, principalmente quando focaliza somente o tipo edilício, o monumento e 
a relação deles com os traçados e a subdivisão do solo. Secchi propõe avançar essa análise, 
mostrando os limites da metodologia difundida por Aymonino e Rossi, e inserindo conceitos 
de repetições e articulações, da regra e da exceção. Estudar a articulação e a repetição “é 
examinar as maneiras nas quais arquitetura e urbanismo se diferenciam e se especificam no 
espaço, tratando o uno e o múltiplo, a diversidade e a semelhança, aquilo que faz parecer 
universal e o que se quer fazer parecer específico”.38

 Procurar o sentido das partes é dar atenção ao “projeto do solo”,39 à parte dos espaços 
abertos da cidade existente, onde a modificação encontra lugar através de uma definição mais 
precisa das suas características técnicas e formais, das conexões e articulações possíveis. Por 
projeto do solo Secchi entende o conjunto de obras e intervenções que modificam o estado 
e as características do solo “transitável” público e de uso público, através da redefinição do 
desenho e dos usos. Seria um momento intermediário entre a arquitetura e a sociedade, dando 
ênfase aos modos como o solo se divide e se articula, à sua adaptação ao longo dos tempos 
aos diferentes programas, fruto da consciência dos diferentes ritmos de funcionamento da 
arquitetura e da cidade. 

O estudo do tempo da cidade e das dimensões temporais na sociedade contemporânea 
é uma conquista relativamente recente. A importância de compreender o tempo da cidade, 
de longa ou pequena duração, aparece no tema da modificação da cidade, de acordo com 

38 SECCHI, B. Una nuova forma di piano. IN: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989. p. 145 (Publicado em 1986 
na revista Urbanistica)
39 Esse conceito vai ser aprofundado nas ideias-guias deste capítulo. 
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Secchi, a partir do interesse de encontrar e usar um tempo mais lento na cidade e seu 
território. Novos interesses pela qualidade do território e do ambiente estão em jogo com o 
reconhecimento das possibilidades de reutilizar as partes da cidade, com a sensibilidade para 
entender as diferenças de velocidades entre cidade e arquitetura. Essa questão se intensificou 
com a diminuição da expansão urbana e com a afirmação da reutilização como alternativa de 
intervenção na cidade.40  

Refletir sobre a modificação da cidade através da reutilização de suas partes requer 
um destaque para as características técnicas, funcionais, formais e simbólicas do objeto, para 
o reconhecimento e valorização dos elementos dotados de inércia, estabilidade, de duração, 
para aquilo que se fixa na memória e estrutura o território.  Colocar em evidência o aspecto 
físico da cidade, o campo específico de aplicação do saber do urbanista, é dar a devida atenção 
à materialidade do objeto. Por isso, a importância de se pensar nos objetos, edifícios, estradas, 
praças, jardins, partes da cidade, do território como algo coisa maleável, “mas que também 
possui certa resistência à sociedade e aos seus movimentos, algo que permanece e persiste 
em um tempo longo, que vai além das formas de interação social dentro do qual se constitui o 
projeto urbanístico e de arquitetura”.41

A participação de Secchi na organização do concurso do projeto Bicocca42 serviu-lhe 
de estímulo para que essas reflexões sobre a modificação resultassem em um esboço de uma 
“teoria” sobre o tema. Analisando os dezoito projetos participantes, ele destaca três pontos 
que podem ajudar a avançar as hipóteses rumo a uma teoria da modificação urbana. O primeiro 
seria a necessidade de focalizar cada vez mais o destino funcional das várias partes da cidade. 
Isso porque se reconhecia naquele momento um divórcio entre a estrutura funcional e a sua 
estrutura morfológica, devido à incapacidade de os arquitetos e urbanistas fazerem previsões 
e ao estreitamento dos horizontes temporais e espaciais, dentro dos quais são definidos os 
programas produtivos, financeiros e as próprias políticas sociais. Tudo isso tinha se associado 
nos últimos anos a uma intensa reflexão sobre o valor da permanência e da memória. O 
segundo ponto é a compreensão de que a modificação é uma operação tipicamente reflexiva, 
interpretativa, de reconhecimento e reelaboração das regras constitutivas do aspecto 
morfológico e funcional, do papel econômico e social de uma parte específica da cidade. É 
a expressão de uma opinião nos seus confrontos, é uma reescritura que pode determinar 
relações de continuidade ou de oposição com o existente. O terceiro é a percepção de que 
a modificação é uma operação capaz de estabelecer com o projeto relações muito diferente 
da “construção”,  uma característica típica da cidade moderna. Trata-se de uma operação de 
contínua reformulação de um texto aberto, sempre parcialmente incompleto. O seu sentido, 
papel e função serão completados pelos usuários/intérpretes/leitores, assim que conseguirem 
integrá-lo a outros textos, a outras partes da cidade ou do território. A modificação é exploração, 
40 SECCHI, B. Fare urbanistica. IN: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989. (Publicado em 1987 na revista  
Urbanistica).
41 Idem, p.231.
42 Concurso internacional de arquitetura e urbanismo, organizado em 1985, para uma área industrial parcialmente abandonada, 
localizada no setor norte da cidade de Milão.
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não demonstração. Cabe ao arquiteto e ao urbanista definir as coordenadas temporais e 
espaciais de um projeto-processo, o que implica uma maior atenção ao projeto do solo.

 A modificação da cidade coloca foco sobre o vazio, o interstício, as áreas degradadas, 
que constituem não só um problema, mas também uma boa ocasião para a cidade se recons-
truir, possibilitando que os profissionais reformulem princípios já existentes. Mas esse tema 
não pode ser conduzido por soluções conceitualmente simples: conservar, reestruturar, esva-
ziar, reutilizar... Não é possível fazer uma analogia banal com o “ligar e costurar”.  Projetar o 
vazio, modificar a cidade coloca em evidência a necessidade de  buscar novas relações para o 
plano e o projeto.

Nos diversos artigos publicados em Casabella e Urbanistica é possível perceber a 
essência do programa de pesquisa de Secchi que toma corpo em um momento de profunda 
fragilidade do plano urbanístico e da área disciplinar como um todo. A insatisfação parece 
ser o sentimento motivador do trabalho teórico e prático. Desse modo, a reflexão feita por 
ele acerca do urbanismo desse período e a constatação da incapacidade dos instrumentos 
de responder aos problemas mais importantes contribuíram para que repensasse, ao mesmo 
tempo, os aspectos técnicos, culturais e políticos do plano. Isso ajudou na indicação de uma 
possível saída, através da chamada de atenção para a necessidade de se pensar em uma nova 
forma de plano que encontrasse nexo entre o projeto do solo e a modificação do existente, na 
construção da cidade na cidade. 

2.2 Uma nova forma de plano

Em 1986, Secchi sinalizava que o urbanismo italiano estava à procura de uma “nova 
forma de plano”,43que, segundo ele, devia se caracterizar por uma forte atenção à morfologia 
do ambiente construído e ser resultado da busca, através do projeto de arquitetura, de uma 
interpretação da qualidade do espaço adequado à sociedade contemporânea. Em 1982 ele já 
havia anunciado: “Uma nova geração de planos talvez esteja nascendo”. 44 

Essa nova geração seria fruto de um reconhecimento da identidade da cidade e das 
suas partes, das novas relações e da dissolução de antigas dicotomias (cidade-campo, centro-
periferia etc.). Quando os planos começaram a diminuir o foco na expansão, foi necessário 
selecionar as áreas de intervenção com mais cuidado e colocar em questão as relações 
entre todas as coisas. Os planos passaram a se empenhar em projetos que transformassem 
importantes partes do território em alguma coisa diferente e significativa, tiveram de conviver 
também com uma situação ambígua, procurando acentuar as características de cada lugar 
e, ao mesmo tempo, olhar para a cidade como um todo. Planos e projetos passaram a fazer 
parte de um mesmo movimento, e a atenção ao projeto não poderia ser uma justificativa para 
a recusa do plano. 
43 SECCHI. B. Una nuova forma di piano. In: Urbanistica, n. 82, 1986.
44 SECCHI. B. Cucire e legare. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989,  p.28. (Publicado em 1983 na revista 
Casabella)
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A nova geração de planos foi batizada com o nome de “terceira geração urbanística” 
por Venuti, a quem se deve a introdução de uma análise geracional como instrumento de 
conhecimento e periodização das problemáticas urbanas e territoriais na Itália.45 Secchi, na 
função de editor de Urbanistica, foi quem propôs a Venuti que aprofundasse sua pesquisa 
sobre esse tema e publicasse um livro sobre essa geração do urbanismo. 

Para Venuti, as discussões e modificação dos planos urbanísticos na década de 1980 
indicaram os primeiros sinais de uma “terceira geração urbanística” do pós-guerra, que 
apresentava um renovado interesse pelas morfologias urbanas e territoriais, fazendo uma 
reflexão crítica sobre o desenho complexo da cidade.46 É a geração que vê a passagem da 
cultura da expansão para aquela da transformação, e coloca em discussão o próprio plano e o 
conhecido debate entre plano e projeto, entre urbanismo e arquitetura.

Ainda de acordo com a classificação de Venuti, a “primeira geração” do pós-guerra era 
a da reconstrução, e os planos dos anos 50 e 60 se caracterizaram pela tentativa de dar um 
primeiro ordenamento à estrutura da cidade em expansão, muitas vezes incorporando os planos 
precedentes de reconstrução da cidade em face das destruições bélicas. A “segunda geração”, 
dos anos 70, era a da “expansão urbana”, que privilegia a matriz reformista, procurando 
integrar o aspecto gestacional ao disciplinar e propondo uma atenção para a necessidade do 
que Venuti chama de “administrar o urbanismo”. Surge, assim, uma ideia de plano como êxito 
de uma decisão pública legitimada através de um processo social de produção do plano.

Secchi também participou da discussão dos planos de “terceira geração”,47 termo que 
mais tarde ele vai abandonar por acreditar que  indicaria uma linearidade não existente, 
optando por utilizar simplesmente a expressão “nova forma de plano”. Ele levanta então as 
principais características dessa nova geração de planos: “uma forte atenção às características 
físicas da cidade e do território, à qualidade e valorização dos recursos ambientais, à relação 
entre projeto urbanístico e projeto de arquitetura”.48 O tema principal desses planos, de acordo 
com Secchi, seria o da análise e da transformação da qualidade, da natureza e do sentido dos 
lugares, lembrando mais uma vez que, na geração precedente, o tema principal tinha sido o da 
construção da cidade “justa”, com a dotação de estruturas adequadas e serviços sociais para 
a cidade e o território; na geração ainda anterior, o tema principal tinha girado em torno da 
reconstrução e, sobretudo, da expansão urbana e metropolitana.

Para Secchi, a principal ideia surgida com a análise por gerações é a de que o plano de 
cada geração é, sobretudo, herança dos êxitos, sucessos e insucessos da geração precedente, e 

45 VENUTI, G.C. La terza generazione dell´urbanistica. Milano: Franco Angeli, 1989.
46 Esse desenho, para Venuti, não é necessariamente determinado por um plano. O verdadeiro desenho da cidade, para ele, 
é aquele que nasce da síntese urbanística de formas e conteúdos. Cita como exemplos o plano de Cerdá para Barcelona, 
a estruturação de Hausmann para Paris ou a organização de Ring para Viena, casos em que as novas cidades não foram 
desenhadas por inteiro, apesar de terem sido completamente renovadas, graças a inovações estratégicas, que eram, ao 
mesmo tempo, de forma e de conteúdo. Nesses casos, a cidade assumiu um novo desenho no seu conjunto, capaz de exprimir, 
pelo menos por um século, os seus novos conteúdos (Venuti, op. cit.,  p. 76).
47 SECCHI. B. Piani di terza generazione. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.
(Publicado em 1985 na revista Casabella)
48 Idem, p. 112.
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essa periodização traz o “tempo interno” de experiências singulares, sejam elas isoladas ou em 
conjunto. Analisando esquematicamente as três gerações de planos do pós-guerra, ele destaca 
que os planos da “primeira geração”, sem saber interpretar de modo progressivo o tema da 
“cidade em adição”, consentiram que o crescimento urbano, que estava sendo governado com 
os métodos e as técnicas da Carta de Atenas, desse lugar a graves distorções na esfera da 
distribuição das rendas. Em face disso, não conseguiram entender o papel de “modernização” 
que deveriam ter tido. Os planos da “segunda geração”, afirma ele, procuraram acompanhar a 
política de redistribuição de rendas, agindo sobre a oferta de serviços e equipamentos sociais 
e sobre a distribuição de propriedades, mas interferiram quase que exclusivamente em termos 
institucionais, funcionais e quantitativos, utilizando técnicas prevalentemente de origens 
racionalistas: standards, zoning e cálculos de necessidade. De acordo com Secchi, o êxito da 
intervenção pública se torna cada vez mais importante, mas o espaço produzido é “cansativo”, 
parcial, porque também é monofuncional. Tudo é separado e figurativamente isolado: “escola 
é escola, campo de jogo é campo de jogo, casa, centro comercial, hospital e biblioteca, cada 
um por si. A estrada é a via que liga pontos, um meio técnico para superar distâncias, não é 
espaço social”.49

Nesse sentido, Secchi conclui que o plano da “segunda geração” redistribuiu muito bem 
o solo, serviços e rendas e, em parte, também a propriedade, mas não conseguiu exercer o 
papel de transformação física e social que deveria ter, de produção de novas realizações entre 
lugares e sujeitos, percebidos cada vez mais como específicos. Fazendo isso, ele argumenta, 
se chegaria ao tema da “terceira geração”, que se tornou mais evidente à medida que foi 
diminuindo o crescimento urbano. Desse modo, o urbanista foi levado a pensar nas condições 
do projeto em termos de modificação de situações existentes ou de espaços intersticiais 
dotados de forte especificidade. 

No livro Il Racconto urbanístico, de 1984, Secchi já havia apresentado uma análise 
dos planos urbanísticos do pós-guerra até os mais recentes, na qual classifica os “estilos de 
planejamento”. Ele identificou três estilos predominantes a partir do núcleo teórico: nos 
planos dos anos 50 estaria o embrião de uma teoria da forma e do crescimento urbano; 
os planos dos anos 60 apresentavam o centro de uma teoria da decisão democrática e a 
importância da mediação política; e os planos mais recentes revelavam o centro de uma 
teoria da troca política e a relevância das práticas sociais pertinentes ao uso do território. 
Nesse trabalho, Secchi conclui que naquele momento o urbanismo estava procurando 
uma nova visão unitária dos seus problemas, necessária depois que o urbanista voltou 
a olhar a cidade e o território na sua constituição física e percebeu na reutilização e na 
complementação das suas várias partes a importância de preservar a memória no tecido 
urbano dos grupos sociais menos privilegiados.50

49 Idem, p. 114.
50 SECCHI, B. Il racconto urbanistico. Torino: Einaudi, 1984. p. 87.
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Tendo como referência a discussão da nova forma de plano apresentada por Secchi 
e a análise da terceira geração proposta por Venuti, além da pesquisa das características 
comuns de planos desenvolvidos nessa época, Carta sintetiza as principais características 
desse tipo de plano:51

- Uma introdução do que ele chama de “zoneamento morfológico”, baseado, além das 
análises funcionais, em uma específica análise histórico-morfológica dos tecidos urbanos, com 
o objetivo de individualizar as regras que levaram à construção física da cidade.

- Uma utilização mais frequente nas áreas em transformação do projeto arquitetônico 
ou, pelo menos, de visões projetuais, para indicar o planejamento sucessivo, ou o projeto 
sucessivo (antecipando as tipologias a serem utilizadas, os alinhamentos dos edifícios, a 
vegetação, a presença das praças etc.).

- Uma grande atenção à mobilidade ferroviária, considerada um componente estrutural 
e não somente funcional das escolhas urbanísticas.

- Uma estratégia geral de requalificação da cidade existente, com verdadeiros projetos 
de recuperação, que englobam também as partes recentes da cidade.

- Uma atenção à questão ambiental.

- Um mecanismo que atuasse em “duas velocidades” e fosse capaz de agir sobre as 
transformações, com intensidades desiguais sobre as diferentes partes da cidade: intervenções 
intensivas, com forte caráter de transformação, sobre áreas específicas e com forte valor 
estratégico; intervenções extensivas, com característica gradual de transformação, relativas 
aos tecidos urbanos existentes.   

2.3 Arquitetura do plano

 A falta de credibilidade no plano e no urbanismo que dominou a Europa nos anos 80 
teve causas internas à disciplina do Urbanismo e também causas externas, em decorrência das 
profundas transformações econômicas e políticas, como as apresentadas por Secchi. Talvez 
uma das causas mais evidentes de uma crise no campo disciplinar tenha sido o surgimento 
de interpretações bastante reducionistas e superficiais do debate – que, desde os anos 60, 
estava tomando corpo na Europa com grande contribuição dos italianos – sobre a relação 
entre cidade e  arquitetura. A partir dos anos 70, esse debate começa a declinar e a indicar 
outros caminhos. 

Como exemplo desse tipo de distorção, pode ser citado o texto “Ciudad y proyecto”, 
apresentado por Aldo Rossi em um seminário na Espanha em 1976. Nele, Rossi afirmava 
não acreditar – assim como grande parte da cultura arquitetônica –  nos planos gerais que, 
por ignorarem a coerência da cidade, redundam em autênticos fracassos, como é o caso 

51 CARTA, M. Teorie della pianificazione. Palermo: Palumbo, 2003. p. 180.
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do sistema do zoning. Por essa razão, ele pretendia apresentar um estudo e uma atuação 
baseados em uma visão da cidade como algo composto por partes distintas.52 A crítica de 
Rossi ao zoning não é uma recusa a uma técnica de planejamento, mas uma leitura do 
espaço urbano que conduz a uma técnica e a uma normativa excessivamente reducionistas. 
Esse, porém, não foi o entendimento de todos, razão pela qual as ideias de Rossi foram 
utilizadas para reforçar o desprestígio do urbanismo. Segundo Victoriano Gutiérrez, alguns 
arquitetos espanhóis viram nessa fala de Rossi a oportunidade de utilizar o vazio conceitual 
e metodológico existente, para declarar a morte do plano e o resgate do protagonismo da 
arquitetura depois de tantas décadas de submissão às ciências sociais. “A tentação era muito 
forte, demasiadamente atrativa para deixar passar por quem ama as atitudes polêmicas e 
radicais, às vezes um tanto exibicionistas”.53 

O papel de Gregotti, Secchi e Venuti nas revistas italianas foi, portanto,  fundamental 
para manter uma voz resistente, na tentativa de reafirmar com vigor a necessidade do plano. 
Os posicionamentos construtivos desses urbanistas que sustentaram a “arquitetura do 
plano” aprofundaram a passagem da “expansão para a transformação urbana”; estudaram as 
“gerações urbanísticas” para reencontrar as novas problemáticas das formas e dos conteúdos 
e continuaram confiando nos planos e refletindo sobre a adaptação dos instrumentos para as 
novas condições.

Analisando a oposição reducionista entre plano e projeto, como se isso implicasse  
uma escolha, ou uma mudança na maneira de construção e gestão das políticas urbanas e 
territoriais, Secchi identificou a tendência limitada, mas sempre mais presente, de achar que 
o plano é produto do urbanista e o projeto, do arquiteto.54 Para ele, as afirmações cada vez 
mais comuns em torno da discussão do fim dos planos deviam ser analisadas com alguma 
suspeita. Algumas experiências europeias daquela época demonstravam que o olhar sobre 
a cidade estava se modificando, em razão das pesquisas morfológicas que analisavam não só 
as estruturas latentes das cidades, mas também a herança das regras da sua conformação. 
Além disso, enfocavam as estratificações profundas do seu desenvolvimento, para propor um 
sistema coerente de intervenções capazes de legitimar o processo das transformações urbanas 
no tempo da sua história. Eram ações que iam de encontro com a ideia de uma nova forma de 
plano, já discutida por Secchi. 

Em várias oportunidades, nos artigos que escreveu, Secchi procurou apresentar 
suas hipóteses sobre essas mudanças na maneira de pensar e fazer o urbanismo. Tentava  
esclarecer que pensar em uma “arquitetura do plano” significava dizer que o plano não 
precisava ser somente um conjunto de normas, mas que, de modo direto ou indireto, ele era 
também conteúdo da arquitetura. A noção de “arquitetura do plano” devia testemunhar que o 
problema da autonomia disciplinar implicava a constituição de um centro de identidade, e não 

52 GUTIÉRREZ, V. S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006.
53 TERÁN, F., apud GUTIERREZ, V. S. Op. cit. p. 134.
54 SECCHI. B. Il senso delle diferenza. In: Urbanistica, n. 79, 1985.



68

a construção de um muro pela defesa do próprio terreno de ações. O debate sobre a arquitetura 
do plano deu margem a outra questão: a da reflexão sobre o papel que o projeto deve ter 
dentro do processo de planejamento da cidade sob  o ponto de vista teórico e metodológico. 

 No início dos anos 80, Secchi, juntamente com Venuti, foi consultor externo para o Plano 
de Madri. A partir dessa experiência ele começou a discutir a ideia já mencionada aqui do que 
ele chamou de “arquitetura urbana”. A presença dos dois italianos é explicada por Gutiérrez 
como um reconhecimento dos espanhóis ao papel exercido por cada um deles na maneira de 
entender a relação entre urbanismo e arquitetura.55 Esse aspecto ilustra o reconhecimento 
dado às ideias italianas propagadas através das revistas Casabella e Urbanistica. 

“Recuperar Madrid” foi o título escolhido para a exposição pública que, em março 
de 1982, apresentou o conjunto de propostas para o novo plano regulador da cidade, ainda 
em andamento. O plano continha os traços das principais imagens que a administração 
democrática de Madri, eleita em 1979, pretendia oferecer com o novo instrumento de 
planejamento urbano. Na opinião de Stefano Boeri, esse plano foi muito mais do que um 
simples instrumento de planejamento: representou um produto de pesquisa original de tipo 
técnico e disciplinar, evidenciando a diversidade, os conteúdos do seu texto, através um 
esforço relevante de ampliação e enriquecimento das suas formas expressivas, das suas 
possibilidades de comunicação.56 A exposição tinha o objetivo de apresentar cinquenta 
projetos de arquitetura urbana em várias partes da cidade, como a primeira proposta de sua 
interpretação e resolução morfológica.

Essa estratégia também revelava a vontade de se afastar dos planos que procuravam 
transformações globais, dando mais atenção à cidade existente. Buscava-se  um plano que 
pudesse possibilitar a requalificação e o reequilíbrio da cidade, propondo alternativas para os 
enunciados normativos e a linguagem verbal. “A apresentação operada através dos projetos 
de arquitetura legitima a utilização do desenho, da linguagem formal, não só como ilustração 
do plano, mas também como modalidade de descrição e de planejamento de Madri”. 57

Os arquitetos tiveram o prazo de quinze dias para elaborar as propostas que deveriam 
ser pensadas como “ideias” experimentais e explicativas de uma estratégia de intervenção 
na cidade, e não como hipóteses pontuais construtivas. Fazendo uma comparação dessa 
estratégia de plano com o tão comentado projeto para Barcelona, desenvolvido no mesmo 
período, Venuti afirma que se percebia, em Barcelona, a perda na confiança no “plano” e a 
crença total no “projeto”, para enfrentar os problemas da cidade. Em Madri ocorria o contrário: 
queriam usar o “plano”, procurando fazê-lo dialogar com o “projeto”.58 Para Venuti, a proposta 
de Madri parecia ser mais rica e mais flexível  naquele momento em que existia uma forte 

55 Esse intercâmbio serviu também para dar mais visibilidade às experiências espanholas, já que a Espanha havia se tornado o 
centro das atenções dos urbanistas italianos. Tudo culminou com uma mostra no IUAV e com uma publicação sobre os planos 
e políticas urbanas na Espanha na revista Urbanistica em 1989.
56 BOERI, S. Recuperare Madrid. In: Casabella, n. 487-488, 1983. 
57 Idem, p. 72.
58 VENUTI, G. C. Madrid fra piano e progetto. In: Casabella, n. 487-488, 1983.
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recusa ao urbanismo. Para Eduardo Mangada,59 a importância das “cinquenta ideias” situava-
se não tanto nos resultados concretos, mas muito mais nas inovações metodológicas: na 
escolha de formular, no momento de construção do plano, nas intervenções de arquitetura 
urbana concebidas como conteúdo da elaboração do plano e não como sua exemplificação ou 
ilustração posterior. 

De acordo com Secchi, as experiências de Barcelona e a de Madri, mesmo tendo sido 
desenvolvidas no mesmo clima, pareciam diferenciar-se mais do que se poderia reconhecer. A 
política barcelonesa se inspirava no que foi denominado “urbanismo estratégico”, renunciando, 
mesmo que temporariamente, ao “urbanismo maximalista do grande planejamento” e 
apoiando-se em poucos pontos de intervenção de reconstrução da cidade. Já a política de 
Madri pretendia reconstruir simultaneamente, em diversas escalas conceituais, espaços e 
práticas processuais.60

As novas ideias para Madri foram desenvolvidas para os espaços residuais, nos interstícios 
vazios gerados pelo crescimento desordenado e fragmentário da cidade. Os projetos tiveram 
como tema comum a saturação do tecido urbano, a sua complementação, através de uma 
pluralidade de respostas formais e estilísticas. A valorização dessas propostas de projeto tinha 
um caráter essencialmente metodológico, dentro da pesquisa de uma relação entre urbanismo e 
arquitetura. Para Boeri, essa experiência foi uma tentativa explícita de abandonar um urbanismo 
fundado na abstração do particular, homogênea e genérica nos seus instrumentos, rígida nas 
normas e nos modelos, mas flexível e indeterminada nos resultados formais.61 

Na opinião de Secchi, o foco principal na experiência de Madri deve ser colocado sobre 
os seguintes itens: (1) a característica “investigativa” dos projetos; (2) a sua “quantidade” e 
“simultaneidade”; (3) os critérios com os quais os lugares projetuais foram individualizados 
e tematizados; (4) as reflexões que os projetos solicitaram, pelo menos entre os urbanistas; 
(5) a sutura que esse procedimento procurou iniciar entre a fase de formulação do plano e o 
início da sua gestão; (6) os êxitos que esse trabalho alcançou em termos de modificação do 
“desenho” do plano, entendido como as técnicas gráficas de representação; (7) as intenções 
das quais o plano estava encarregado, os olhares que propôs avançar, estabelecendo normas e 
fornecendo sugestões, propósitos, indicados frequentemente com o termo “desenho”. Devem 
ainda ser considerados os êxitos obtidos pelo plano com a configuração física, funcional, 
econômica e social da cidade, do “desenho”, ou seja, da cidade através do plano.62

O exercício maior dos urbanistas nesse tipo de trabalho é, para Secchi, o de “imaginar a 
cidade”, pois só assim será possível modificar a maneira de construir o plano e começar a dizer 
algo aos outros. O plano é o lugar apropriado para selecionar as perguntas que se quer fazer, 
imaginando diversas situações para a cidade; para dar uma forma física àquilo que dificilmente 
pode assumir um formato discursivo; para mostrar como um lugar poderia ser. Todas essas 
59 MANGADA, E. Cinquanta idee. In: Casabella, n. 487-488, 1983.
60 SECCHI, B. Barcellona e le altre. In: Casabella, n. 585, 1991.
61 BOERI, S. Recuperare Madrid. In: Casabella, n. 487-488, 1983. 
62 SECCHI. B. La ricostruzione della città. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.
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questões constituem uma parte importante desse trabalho de “imaginação”.  Nesse sentido, o 
projeto de arquitetura e de urbanismo assume um papel de conhecimento e de investigação.63

Mas, nem sempre, imaginar a cidade, nesse período, se vinculava à presença do 
plano. Ademais, a experiência de Madri não foi unanimidade nem mesmo na Espanha, onde 
se propagava outra visão de projeto para a cidade, que optava somente pelos projetos de 
arquitetura. Na opinião de Gutiérrez, na Espanha estava se consolidando outra maneira de 
entender o urbanismo, um urbanismo da diversidade que, com intenção fortemente polêmica, 
via o projeto como alternativa ao plano. Deve-se lembrar, por exemplo, a posição tomada 
por Oriol Bohigas em relação à transformação urbana de Barcelona: apostar de uma maneira 
inequívoca no projeto frente ao plano, a partir de uma visão da cidade como soma das partes. 
Bohigas entendia que, diferentemente do que estava se fazendo em Madri, não era necessário 
revisar o plano urbanístico, já que  existia um plano metropolitano dotado de legitimidade. 
Acreditava também que o desenvolvimento decisivo estava nos projetos, limitados na 
abrangência, mas completos na sua definição. Em um texto preparado para apresentar alguns 
projetos urbanos promovidos pela prefeitura de Barcelona, Bohigas afirmava que o “urbanismo 
não é possível”, com uma clara intenção polêmica, porque o que realmente queria deixar claro 
era a sua oposição a uma determinada maneira de entender e praticar o urbanismo. 64

Mas Gutiérrez também recorda que esse não era um consenso no Laboratório Urbano 
de Barcelona. Desde 1986, fazia-se um esforço para mostrar que a busca da recomposição 
entre a unidade urbanismo-arquitetura não implicava a dissolução do urbanismo na 
arquitetura. Foi Antonio Font que, fazendo eco às ideias provenientes do ambiente italiano da 
Casabella de Gregotti, respondeu a Bohigas por meio do texto “O urbanismo é possível: o novo 
urbanismo”.65 Font declarou que a Catalunha se encontrava na frente desse modo renovado de 
entender e praticar o urbanismo. Solà Morales, por sua vez, segundo a análise de Gutiérrez, 
continuava a defender o projeto urbano como instrumento que já tinha sido utilizado junto ao 
plano por determinados mestres do urbanismo moderno, mas entendia que o primeiro não 
podia renunciar aos objetivos urbanísticos, sob o risco de cair no “formalismo”, “no desenho 
estereotipado das formas urbanas, como se fossem formas de edifícios”.

Outro exemplo que refutou a imposição do plano e escolheu intervir partindo dos projetos 
arquitetônicos foi o IBA 84. A intenção dessa exposição internacional, realizada em Berlim, foi 
a de abolir todas as “paisagens urbanísticas” – normativas, standards, planivolumétricas etc. –, 
propondo o isolado urbano como unidade de intervenção. Alguns estudiosos questionaram se 
esse era um modelo relativamente adequado para resolver os problemas da cidade e colocaram 

63 SECCHI. B. Immaginare la città 2. In: Un progetto per l´urbanistica. Torino: Einaudi, 1989.
64 GUTIÉRREZ, V. S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006. p. 139.
65  “Voltaram a aparecer críticas reacionárias a favor de uma cidade sem plano, defendendo assim uma visão particularista 
e individualizada, sem objetivos coletivos e, portanto, sem programação política e , no fundo, em apoio a uma política 
neoespeculativa. Isto é, uma proposta contrária ao espírito que motivou aquelas reflexões e críticas ao planejamento, 
considerado como um instrumento insuficiente. Não se tratava de propor uma cidade sem controle: por um lado, estabelecia-
se uma definição mais política, mais comprometida com os conteúdos e, por outro, precisões formais que determinavam seu 
processo de execução” (FONT, apud GUTIERREZ, op. cit., p. 145).
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em discussão a excessiva fragmentação de um plano que partia da arquitetura.66 Esse é um 
exemplo considerado ainda hoje como único da história da arquitetura e do urbanismo: os 
mais importantes arquitetos do momento foram convidados a realizar projetos exemplares, 
com o objetivo de construir uma cidade ideal, como recuperação do espaço tradicional da 
cidade europeia. Diferentemente das mostras internacionais precedentes, confrontou-se com 
a cidade real, oferecendo, para tal, um modelo de gestão.

Em 1985, a Trienal de Milão apresentou a mostra “A reconstrução da cidade”, em que 
expunha as ideias, projetos e resultados do IBA 84 de Berlim, colocando em evidência os 
projetos de arquitetura que pretendiam não necessitar de um plano urbanístico. O interesse 
da experiência berlinense residiria propriamente nisso: em procurar “construir a cidade na 
cidade através projetos arquitetônicos específicos”.67 

Secchi achou que essa exposição do IBA na Itália poderia ter alimentado um debate 
muito mais rico do que realmente provocou. Segundo ele, tratava-se de uma boa oportunidade 
para discutir a essência do que estava sendo apresentado ali, a ideia de que “o tempo dos 
planos tinha acabado”. Para ele, um juízo sobre essa experiência não poderia ser reduzido 
somente a um rápido entusiasmo, colocando mesmo em dúvida o seu sucesso prático e não 
teórico, bem como a recusa do seu programa a qualquer forma de plano urbanístico. Ao que 
tudo indicava, o IBA estava experimentando uma nova maneira de se pensar a cidade, mas 
arriscando, na visão de Secchi, a restringir-se a uma teoria do embellissement. Transpunham-
se os critérios projetuais para o espaço urbano sem aprofundar a reflexão sobre as mudanças 
da sua natureza e do seu sentido para a sociedade do ponto de vista das relações de poder, 
econômicas e sociais, num plano geral  comunicado de um modo tão diferente. 

Na opinião de Secchi, se o novo projeto de pesquisa para pensar outra maneira de 
projetar a cidade não souber relacionar-se com hipóteses importantes, relativas à possibilidade 
de uma “ordem social” diferente, ele parecerá injustificado e, portanto, ilegítimo, tornando-
se pura exposição. Por isso, a problemática talvez possa ser explorada por meio de relações 
interpretativas do tipo circular: que do objeto reenviem ao todo e vice-versa, que da cidade 
reenvie ao seu exterior e vice-versa, e não através de relações hierarquicamente ordenadas 
como  foram utilizadas até então.68

Já há algum tempo os planos urbanísticos vem sendo feitos diferentemente do passado, 
recorda Secchi. A coleção dos documentos que constituem um plano, e que proporcionam o 
entendimento de como os projetos estão sendo pensados nos planos,  está se diversificando 
e, com maior frequência, nela se encontram itens como “deliberações programáticas”, 
“preliminares do plano” e “álbum de projetos”. Secchi observa que alguns projetos de 
“arquitetura urbana” são apresentados como um “esquema” enxuto, evidenciando a estrutura 
66 Tullia Lombardo, analisando detalhadamente esse estudo de caso, expõe e analisa as opiniões negativas  de vários arquitetos, 
como, por exemplo, Doug Clelland, Colin Rowe, Bernard Huet, Pierluigi Nicolin, Marco De Michelli, entre outros (LOMBARDO, 
T. La città normale: una, nessuna, centomila. Tese (Dottorato di Urbanistica: Ciclo XX) – IUAV, Venezia, 2008).
67 SECCHI. B. La ricostruzione della città. In: Casabella, n. 517, 1985.
68 Idem. 
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e os elementos que garantirão a identidade e o caráter daquilo que o plano deverá refletir, 
principalmente quando o projeto de arquitetura urbana é elaborado juntamente com o plano 
urbanístico. Ou seja, quando plano e projeto fazem parte de uma única reflexão. Apesar de 
reconhecer a existência de bons exemplos de planos que estão sendo produzidos sob essa ótica, 
Secchi alerta para o perigo da banalização e redução da relação entre os dois instrumentos.69 

A revista Urbanistica, no final da década de 1980, começou a publicar uma série de 
planos italianos e, também, alguns espanhóis, ocupando-se intensivamente dos métodos 
de construção do plano regulador em relação às transformações da cidade e do território. 
O objetivo era promover uma reflexão sistemática em torno de algumas questões que se 
delineavam na Itália com o renovado interesse pela cidade física, por seus efeitos sobre o 
campo teórico, por seus processos e pela forma de representação do documento do plano. A 
ênfase foi dada para alguns pontos importantes, tais como: o papel do projeto urbano no plano 
regulador; a relação entre os objetos e os sujeitos do plano, com pouca atenção, porém, para 
a relação entre as formas e o projeto social. Outro aspecto abordado consistiu nas implicações 
das transformações sobre a teoria no plano e as regras da linguagem gráfica. 

Os principais planos apresentados e discutidos nas revistas foram: o de Urbino (De 
Carlo), o de Ancona (Venuti), o de Arezzo (Gregotti), o de Pistoia (Barp-Vittadini), o de Florença 
(Venuti e Astengo), o de Sassuolo (De Carlo), o de Bolonha (Venuti), o de Jesi (Secchi) e Siena 
(Secchi). Para Gabellini, no início dos anos 80 começava a surgir uma tentativa de mudança 
no plano, mas, ainda, com uma dispersão temática geral; no final da década, porém, esse 
processo já estava bastante consolidado. Se antes eles estavam “descobrindo” como fazer, 
agora o novo já estava se afirmando. 

Na opinião de Paola Di Biagi, a presença do grande número de novos planos urbanísticos 
publicados contribuía para diferenciar os novos “estilos”, “gerações”, “formas” e “tipologias” 
e para compreender melhor as várias possibilidades do projeto na construção do plano 
e da cidade. Os exemplos apresentados pela revista não utilizaram o projeto urbano como 
alternativa ao plano regulador, mas como parte do plano, integrando entre eles modos e 
escalas de análise e projetação.70

No plano de Ancona, por exemplo, os projetos foram apresentados como “área-projeto”, 
fruto de uma análise morfológica da cidade construída. Os projetos não serviram para prefigurar 
detalhadamente os lugares individualizados, limitando-se a um desenho esquemático, 
anexado às prescrições sobre alinhamentos, índices e funções. O plano de Florença, também 
coordenado por Venuti, apresenta uma dupla interpretação da cidade: de uma parte, as áreas 
para as quais são previstas ações difusas, “reguladas” de modo flexível; de outro, os lugares 
das transformações, as “áreas-programas”, para as quais se propõem intervenções urbanísticas 
intensivas. No plano de Arezzo, os projetos tiveram um papel diferente, já que representaram 
o desenho da forma das prescrições do plano em áreas “estratégicas” da cidade e do território. 

69 SECCHI. B. Album di progetti. In: Casabella, n. 544, 1988. 
70 DI BIAGI. I progetti nel piano. In: Urbanistica, n. 95, 1989.
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O conjunto dos desenhos, dos estudos e dos exemplos projetuais não determinou os desenhos 
do plano; o desenho não tinha um objetivo “normativo”, mas era mais um anexo ao plano geral, 
adquirindo um papel demonstrativo, cuja função principal era a de auxiliar os administradores 
na implantação e nas relações com os operadores. No trabalho para Pistoia, os projetos foram 
colocados ao longo de todo o processo de planejamento. O “projeto-guia”, como foi chamado, 
tinha sido elaborado antes e simultaneamente ao estudo do plano, sem uma eficácia imediata. 
Era uma premissa à elaboração do próprio plano. A cidade foi dividida em grandes partes, com a 
definição do papel e do aspecto geral, de modo a sugerir questões, temas, indicações de método 
para o planejamento geral. “Esquemas-projetos” foram apresentados dentro do plano como 
instrumentos de configuração morfológica dos espaços edificados e abertos. As indicações dos 
estudos projetuais se circunscreveram a alinhamentos, alturas, espaços verdes e traçados.71

Segundo Gabellini, na Itália, esses planos assumiram uma alternativa reformista em 
relação à autonomia dos projetos urbanos e preencheram uma lacuna existente em relação à 
produção do passado e à recuperação de algumas técnicas antigas, gerando, com isso, planos 
ecléticos. O caráter experimental, que ampliou a presença de aprofundamento projetual, 
delineou um “plano omnibus” para todos, que engloba projetos e regras de uma qualidade 
difusa, com normas figuradas, em contraposição a operações singulares de transformações 
que contornam a rigidez do plano e o aparato legislativo.72

Para Fausto Nigrelli, o conteúdo das revistas italianas dos anos 80 revela que, na Itália, 
não estava havendo somente uma reflexão generalizada sobre projeto urbano, mas, antes de 
tudo, uma tentativa espontânea, não abusiva, de inserir um instrumento urbanístico singular, 
como uma maneira de controlar o resultado formal desejado pelo urbanista encarregado do 
plano.73 Mas nem todos compartilhavam da mesma opinião sobre a presença dos projetos nos 
planos urbanos. Assim sendo, o debate foi acompanhado também com uma certa polêmica 
– que pode ser acompanhada em artigos da Casabella – entre Leonardo Benevolo e Secchi. 
Benevolo criticou a utilização dos projetos no plano, apresentando uma série de argumentações 
dirigidas a Secchi, as quais podem ser esquematicamente resumidas assim: os projetos contêm 
necessariamente elementos não prescritivos e não garantem uma guia efetiva na projetação 
sucessiva formal; eles tendem a envelhecer rapidamente e, no momento da implantação, 
tornam-se irrelevantes; a sua utilização é na verdade fiel à “tradição” urbanística e muitas 
vezes representa um instrumento de valorização imobiliária.74

 Na resposta a Benevolo, Secchi faz uma revisão do processo lógico e instrumental de 
como foi construída a sua experiência nos planos que estava coordenando naquele momento 
(Jesi e Siena), destacando as funções e as utilidades. Reafirma a necessidade de que os projetos 
assumam parte integral de um plano geral, e aproveita para destacar temas mais gerais como, 

71 Idem.
72 GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. De acordo com Gabellini, os 
planos desse período possuem alguma analogia com a produção italiana dos anos 30.
73 NIGRELLI, F. C. Percorsi del progetto urbano in Francia e in Italia: 1960-1997. Roma: Officina Edizioni, 1999.
74 BENEVOLO, L. I progetti nel piano. In: Casabella, n. 563, 1989.
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por exemplo, o papel do urbanismo na sociedade, a relação público-privado e a importância 
da forma do plano urbanístico.

 O debate entre esses dois personagens importantes do urbanismo italiano, que 
colocava em discussão os métodos de planejamento urbano, não se encerrou com o texto de 
Benevolo e a resposta de Secchi, pois desencadeou a manifestação de outros profissionais, que 
entenderam o convite de Benevolo como a necessidade de ampliar o debate. É possível, por 
exemplo, verificar em um texto de Bruno Gabrielli75 tanto uma crítica à postura de Benevolo em 
manter-se muito fiel a um método e a uma continuidade quanto o interesse em acompanhar 
as ideias de Secchi. Era a possibilidade de uma pesquisa e uma nova experimentação, não 
considerando, portanto, como escandalosa a tendência de introduzir desenhos arquitetônicos 
nos planos.

 Nigrelli levanta uma questão importante que deve ser lembrada aqui sobre o que 
realmente estava sendo proposto na Itália nos anos 80. Para ele, não há dúvida de que os 
urbanistas italianos estavam experimentando, com muita vivacidade intelectual, caminhos 
até então inéditos nessa relação entre o plano e o projeto. O problema, porém, estava na 
tentativa de passar de uma fase de análise do que estava acontecendo para as tentativas 
de codificação e redução do que se dizia, correndo o risco de banalizações ou confusões. A 
confusão surge, segundo ele, com a heterogeneidade dos elementos em discussão e com a 
imprecisão com que algumas expressões estavam sendo utilizadas. Isso justificava até mesmo 
a preocupação de Benevolo. Para Nigrelli, frequentemente os progetti-norma ou aree-progetto 
contidos nos planos estavam sendo chamados indiferentemente de “projetos urbanos” sem 
nenhuma crítica a essa expressão. Se o projeto urbano é uma maneira de intervenção na 
cidade, que engloba  aspectos físicos, flexibilidade e reversibilidade das escolhas no tempo, 
polifuncionalidade, centralidade do espaço público e, enfim,  compatibilidade e composição 
das diferentes instâncias provenientes dos múltiplos atores – e se, nesse processo, a questão 
da eficácia desenvolve também um papel central –, não é correto afirmar que uma simples 
prefiguração corresponda a um projeto urbano, argumenta Nigrelli.

 Gabellini, que analisou e comparou vários planos desse período, preferiu utilizar  
“desenho urbano”, por entender que essa expressão compreende as diferentes maneiras de 
definir as características formais da cidade física, de se referir ao projeto dos espaços coletivos 
e públicos, descobertos e cobertos, bem como ao projeto de partes incompletas que poderão 
ser transformadas, por exemplo. Para ela, a expressão “projeto urbano”, ou mesmo “projeto de 
arquitetura urbana”– terminologia utilizada por Secchi –, não é totalmente eficaz, já que parece 
ignorar as intervenções adicionais sobre as quais muitos dos novos planos avançam propostas 
de trabalho bastante significativas.76 Para ela, é importante perceber que os planos passaram 
a ter uma série de exemplificações projetuais sob a forma de representações tridimensionais 
evocativas, como recurso para explorar e orientar as questões particulares e gerais da cidade e 

75 GABRIELLI, B. I piani disegnati: un contributo al dibattito. In: Casabella, n. 568, 1990.
76 GABELLINI, P. Nuovi piani: questione aperte. In: Urbanistica, n. 95, 1989.
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seu território. São aceitáveis na medida em que são usadas como exemplificações e sugestões, 
mas não podem assumir um valor prescritivo, porque é óbvio que os projetos, no tempo de 
validade do plano, podem necessitar de variações, adequações a condições imprevistas no 
momento da sua formulação. 

 Talvez a questão não seja a de ser contra ou a favor dos projetos no plano, mas  a de 
refletir sobre a linguagem mais adaptada para garantir o grau de flexibilidade e, ao mesmo 
tempo, manter os elementos “formais” que traduzem os objetivos do plano. Os projetos 
no plano, principalmente quando são pensados para ilustrar ou esclarecer uma norma, 
devem garantir certa margem de liberdade e, simultaneamente, fixar, ser operável e não 
controvertido. Na visão de Gabellini, que trabalhou na equipe de Secchi nos planos para Jesi 
e Siena, a construção de um plano, capaz de tratar a cidade física com um olhar para a cidade 
social, investe necessariamente na esfera da linguagem e,  trabalhando sobre essa fronteira, 
consegue empiricamente controlar problemas que ocorrem na cidade.77

77 Idem. 
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Fig. 1 - Plano geral de Madri (1985). Fonte: Gutiérrez, 2006.

Fig. 2 - 50 idéias para Madri, reordenação de San Fermin (1982).
Fonte: Gutiérrez, 2006.

Fig. 3 - 50 idéias para Madri, remodelação da Avenida Pamplona, J.J. 
Aracil (1982). Fonte: Gutiérrez, 2006.
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Fig. 4 - Prg Sassuolo (1984),  “As transformações urbanas”.
Fonte: Urbanistica n.76-77, 1984.

Fig. 5 e 6 - Prg Sassuolo, Detalhes das propostas projetuais.
Fonte: Urbanistica,  n.76-77, 1984.

Fig. 7 - Prg Pistoia(1988), Croqui do Plano.  
Esquema dos objetivos geras (1988).
Fonte: Urbanistica,  n. 95, 1989.

Fig. 8 - Prg Pistoia Croqui do Plano.
Fonte: Urbanistica,  n. 95, 1989.

Exemplos de planos dos anos 80 que passaram a abandonar a representação rígida, utilizando desenhos 
menos convencionais. 
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2.4 IdeIAs-gUIA

 As ideias-guia, conforme foi explicado na introdução deste trabalho, apresentam a 
escolha das ideias principais de Secchi a partir da análise dos seus textos e planos no período 
em foco. A intenção é a de destacar e aprofundar aquilo que, no trabalho desse urbanista, se 
afirma como conceitos importantes e originais. Neste capítulo os conceitos selecionados são 
projeto do solo e renovatio urbis.

Projeto do solo, expressão já conhecida no urbanismo,  é utilizada por Secchi para 
expressar um conceito formulado por ele e apresentado pela primeira vez, em 1986,78 na 
revista Casabella. Sintetiza a contínua construção reflexiva que ele estava fazendo, desde o 
início de sua contribuição nas revistas, sobre uma nova maneira de desenvolver os planos 
urbanísticos. Inaugurado por ele, esse conceito “secchiano”79 passou a ser incorporado no 
vocabulário urbanístico italiano. 

A expressão renovatio urbis não foi muito utilizada por Secchi em seus artigos datados 
da primeira metade dos anos 80, mas foi eleita como centro temático na época do projeto 
de Siena, passando a partir daí a dominar grande parte de seu discurso sobre o projeto da 
cidade. A expressão passou por momentos de crítica, de revisão e redimensionamento, 
mas voltou a fazer parte do seu repertório com o projeto desenvolvido por Secchi para a 
cidade de Antuérpia em 2005. Renovatio urbis possui forte ligação com as pesquisas sobre o 
Renascimento que Tafuri fazia em Veneza nos anos 80, e revela um pouco a maneira de Secchi 
trabalhar, absorvendo inspiração e motivação de outras áreas do conhecimento para pensar a 
cidade e o seu projeto. 

 A escolha desses dois conceitos deriva do estudo dos textos e projetos de Secchi e 
demarca a opção por revelar aquilo que é mais original e que condensa as principais ideias desse 
urbanista no período em estudo. O primeiro termo é bastante divulgado e está estreitamente 
ligado ao percurso de trabalho de Secchi, apesar de ser importante precisar melhor o seu 
real significado, principalmente porque está muito ligado ao contexto italiano – e, portanto, 
distante do nosso – e também porque se torna necessário buscar suas raízes e motivações. O 
segundo termo parece só adquirir densidade real, quando analisado a partir de seus projetos. 
É ali, na construção do processo do plano, que ele se revela um instrumento importante e 
deixa de ser tão só uma expressão com carga erudita, por estar vinculado a uma tradição do 
Renascimento. É nessa direção que esta pesquisa se presta a revelar, a partir do estudo da 
aplicação desses conceitos e da leitura de planos nem sempre acessíveis, as ideias de Secchi  
que podem contribuir para avançar hipóteses sobre a cidade e o seu projeto.  

78 SECCHI, B. Progetto di suolo. In: Casabella, n. 520, 1986.
79 Todos os colaboradores de Secchi nas revistas, nos planos e nas pesquisas dessa época entrevistados para este trabalho 
(Gabellini, Bianchetti, Di Biagi) fizeram a mesma referência a  esse fato. 
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2.4.1 Projeto do solo

 As motivações de Secchi para refletir sobre o projeto do solo originaram-se de dois 
textos: “A cidade como lugar habitável: alternativas para a carta de Atenas”, de Bernard Huet,80 
e “Quatro objeções”,81 um editorial de Gregotti sobre o texto anterior. Huet havia apresentado 
uma crítica à Carta de Atenas, procurando comparar os princípios do documento do CIAM 
com os graves prejuízos sofridos pela cidade histórica europeia nos anos da reconstrução do 
pós-guerra. Além das críticas, desenvolveu quatro propostas e duas condições gerais para se 
pensar no planejamento das cidades. No editorial, Gregotti não só pondera sobre as duras 
críticas de Huet aos princípios do urbanismo do movimento moderno, mas também valoriza 
as propostas e as condições formuladas pelo arquiteto francês, mesmo apresentando algumas 
objeções a elas. 

Nas duas condições apresentadas por Huet e compartilhadas por Gregotti estão: (1) a 
necessidade de um reexame crítico sobre as normas operativas que regulam o planejamento, 
colocando sob acusação o ideologismo que se esconde por trás da sua aparente neutralidade; 
(2) a proposta de renunciar a qualquer tipo de modelo urbano, esforçando-se para pensar 
o projeto do espaço urbano em termos de diferença, unidade e continuidade. Os quatro 
elementos urbanos de projeto, a partir dessas duas condições apresentadas por Huet, são de 
acordo com Gregotti: o traçado, as hierarquias monumentais, a subdivisão do solo e as regras de 
organização espacial. Essas regras  deveriam ser rígidas para o espaço público e tolerantes para 
o privado. Mas é sobre as propostas de Huet que Gregotti tece as suas quatro objeções, com a 
intenção de avançar o debate. Para Gregotti, a aversão pelo grande projeto unitário construído 
nos vinte anos anteriores é justificável, mas colocar toda a responsabilidade nos grandes 
sistemas urbanos parece desconsiderar a própria história da arquitetura, desvalorizando as 
outras experiências, sobretudo as do Renascimento. Evocar a “memória coletiva” das partes 
da cidade implica considerar que a “modernidade” faz parte dessa história. Acreditar que um 
organismo de controle das relações entre morfologia urbana e tipologia edilícia seja possível 
não é muito coerente, principalmente se se considerar a instabilidade das modas culturais 
que sempre existirão. Valorizar as regras de composição do século XIX é esquecer como se 
procedeu à modernização da cidade antiga. Gregotti, no final, reconhece, porém, que as 
preocupações de Huet constituem uma síntese bem feita dos pensamentos dominantes que 
perpassam a arquitetura. 

Secchi, motivado por essa reflexão sobre as críticas ao urbanismo moderno e pelas 
considerações de Gregotti, procura detectar as raízes anteriores aos problemas levantados, na 
tentativa de mostrar que muitos deles devem ser mais bem avaliados. Tece, em seguida, uma 
reflexão interessante sobre como o solo é tratado nos projetos e como poderia passar a ser 
considerado. A observação de Secchi é provocada pela observação da progressiva perda de 
importância da projetação do solo ao longo da história, não só como edificação, mas também 
80 HUET, B. La città come luogo abitabile. In: Lotus, n. 41, 1984.
81 GREGOTTI, V. Quattro obiezioni. In: Casabella, n. 517, 1985. 
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como “formulação, ordenação, segundo dependências lógicas e concordâncias gramaticais, 
como composição de elementos singulares diferentes, ou em série, ou seja, como definição 
das características da superfície sobre a qual os edifícios se implantam em primeiro lugar”.82

No artigo “Projeto do solo”,83 publicado em 1986 na revista Casabella, Secchi observa 
a mudança recente na maneira de os urbanistas representarem o próprio projeto, com o 
aumento do caráter icônico e metafórico e com a diminuição de um desenho mais codificado. 
“O desenho procura manter com o objeto uma relação de semelhança e alusão, tornando-se 
um presságio daquilo que não pode ser referido no desenho, mas que deve estar presente na 
imaginação da cidade e do território”.84 Essa característica rompe com a tradição anterior, que 
aspirava alcançar um caráter mais universal na busca por justiça social, levada adiante pelo 
urbanismo moderno. 

A hipótese defendida por Secchi é a de que o solo, ao longo da história, perde sua 
importância. Restringir, porém, as causas somente às indicações da Carta de Atenas e aos 
principais protagonistas do CIAM parece ser um erro, já que a redução na representação e no 
desenho do solo possui raízes mais profundas e foi construída lentamente.

Na análise de Secchi, o espaço urbano produzido nos primeiros dois terços do século 
XX é motivo para preocupações. Pensar, no entanto, que essa questão possa ser resolvida por 
meio da remoção do plano urbanístico ou da emenda de alguns elementos construtivos é um 
ato muito ingênuo. O urbanista identifica três visões parecidas e interligadas que parecem 
prevalecer na maneira de utilizar e projetar o solo: a primeira absorve, suga o solo, detém as 
funções e significados de toda a cidade, através de um edifício que se faz cidade e se torna um 
local multifuncional de relações e imagens; a segunda enfatiza a comunicação veloz, fluida, 
canalizada entre objetos e terminais, reduzindo o solo a mero suporte amorfo de elementos 
técnicos; a terceira considera o solo somente pelas suas características métricas, sobretudo pela 
extensão, que se distribui entre os diversos usos, funções e atividades, segundo coeficientes 
técnicos, imagens aproximadas de uma matriz das interdependências estruturais da economia.

O solo deveria ser, na opinião de Secchi, o momento intermediário entre a arquitetura 
e a sociedade. Dar mais atenção ao espaço público, ao espaço entre os edifícios, portanto, 
se torna fundamental no projeto da cidade e do seu território. Esse espaço não pode mais 
ser pensado como um espaço isótropo, homogêneo e universal, mas como lugar de todas 
as possíveis interações da sociedade. “O projeto urbanístico é, em grande parte, um projeto 
de solo que adquire ‘sentido’ dentro de um projeto social geral e ‘valor’ através um projeto 
de arquitetura”.85

 Esse projeto necessita de categorias conceituais específicas e próprias, devendo poder 
se constituir em diversas escalas e se definir processualmente, através de atos sucessivos que 

82 SECCHI, B. Progetto di suolo. In: Casabella, n. 520, 1986.
83 Idem.
84 Idem.
85 Idem, p. 20.
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interajam entre si. Pensar de forma fragmentada pode não ser satisfatório, mas raciocinar por 
“partes” – da cidade e do território –, considerando suas diferenças e especificidades, pode 
ser útil. E não há como não partir desse princípio, reforça Secchi. 

Reconhecer partes implica “interpretar” as diversas partes com procedimentos de 
interação social, identificando os diferentes sujeitos movidos por interesses diversos,  que 
transformam o território seguindo regras facilmente reconhecidas. Entre as partes da cidade e 
do território podem acontecer relações sistemáticas, não necessariamente do tipo hierárquico, 
mas podem ser relações associativas de integração e dependência, ou o seu oposto, de oposição 
e exclusão. As partes devem ser reconhecidas, descritas e nominadas, com base nas suas 
características visíveis, morfológicas. Secchi esclarece que falar de características visíveis de uma 
parte de cidade exige também fazer referência aos seus processos geradores ou ao seu papel.

Mais do que observar os elementos constituintes do solo urbano, identificados 
principalmente pela geometria do seu traçado, pelas dimensões e subdivisões da hierarquia 
monumental e das regras de organização espacial, é preciso dar atenção às articulações dos 
espaços coletivos e privados.  

A articulação dos espaços, da superfície que interliga os edifícios, garante a qualificação 
da cidade e do seu território, devendo sempre justificar-se, legitimar-se e ser compatível com as 
funções coletivas dos espaços. Para Secchi, a cidade moderna está cheia de exemplos de falta 
de articulação, o que contribui para criar separação, provocar a concentração, a hierarquização 
do espaço que nem sempre corresponde às funções das partes. 

O projeto do solo, entendido como um conjunto de obras e intervenções de diversas 
escalas, deve modificar o estado e as características do solo “transitável” público e de uso 
público, através da redefinição do desenho e dos usos.  Não se trata somente de pensar em 
modificar o uso daquilo que já existe ou substituir por novas arquiteturas, de completar as 
partes da cidade incompleta, mas, sobretudo, de projetar o solo de maneira não banal, não 
reducionista, sem técnica e sem articulação.

O tema do projeto do solo remete mais uma vez à busca por uma nova maneira de pensar 
o plano da cidade, por um modo de agir nas áreas intermediárias, intersticiais, entre aquilo 
que Secchi denomina “partes duras”, ou partes edificadas, e as “partes moles”, maleáveis (as 
áreas vazias, abandonadas ou em via de esquecimento). Adicione-se a isso o estabelecimento 
de novas ligações, a reinterpretação das partes maleáveis, o “reinventamento” de algo que 
atribua sentido ao conjunto. Formam-se assim novos coágulos físicos, funcionais e sociais, 
novos pontos de agregação em perspectivas mais gerais através de projetos mais vastos com 
discursos mais convincentes e verdadeiros. 86 

Saindo de um plano teórico para a verificação da densidade que esse conceito adquire 
na prática, é importante salientar que, para Secchi, o projeto do solo é um instrumento de 
projeto, é uma maneira de desenhar e representar o projeto da cidade e seu território, não 

86 SECCHI. B. Le condizione sono cambiate.  In: Casabella, n. 498-499, 1984. p. 8-13.
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apenas um conceito abstrato. É uma maneira possível de comunicar no plano como as coisas 
poderiam ser, como poderiam ser modificadas. Usando como referência a experiência do 
plano para Jesi,87 é possível identificar: 

a) que, no centro de cada projeto urbanístico, de cada plano, em qualquer 
escala, deve ser colocado “um projeto do solo” – é isso que um plano urba-
nístico em primeira instância desenha;

b) que a um “projeto de solo” deve estar associado um número limitado de 
outros desenhos, em escalas diferentes, coerentes entre elas, mesmo sem 
uma hierarquia organizada;

c) que cada desenho se situa em uma “fronteira” de alguns aspectos próxi-
mos a um conflito específico que procura resolver – é esse o seu sentido mais 
profundo e a sua razão de ser.

O centro conceitual do projeto do solo se constitui de espaços abertos coletivos, sendo 
o espaço de fronteira entre o coletivo e o individual. A sua representação tem como objetivo 
questionar e dar sugestões ao programa edificador e aos projetos de arquitetura, incentivando 
esses projetos a explorar a natureza dos lugares e das relações, a escala e a medida dos 
processos de interação social. Em uma escala mais geral e coletiva são representados o projeto 
de solo e as “sugestões” e, em uma escala mais reduzida, os “esquemas projetuais”, indicando 
a modalidade de intervenção por partes. 

Na experiência de Secchi, o plano urbanístico passa a conter um conjunto sistemático 
de soluções projetuais, formais, funcionais e prescritivas, que revelam o seu interesse na 
experimentação de uma nova relação projeto–plano. O projeto é composto de uma planta 
geral, indicando o agenciamento possível do espaço aberto, e de uma série finita, mas 
numerosa, apontando os possíveis “projetos no plano”. O projeto do solo seria o elemento de 
conexão e de unificação de todo o organismo urbano em transformação e consolidado, sendo, 
por isso mesmo, um “projeto”. 

87 SECCHI, B. L´esperienza di Jesi. In: Marcheterritorio, n. 1, 1990; GABELLINI, Patrizia. Il nuovo piano regolatore di Jesi. In: 
Marcheterritorio, n. 0, 1989.
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2.4.2 Renovatio urbis 

O conceito de renovatio urbis surge no trabalho de Secchi com o desafio de desenvolver 
planos urbanísticos para cidades com relevantes heranças históricas, marcadas pela tensão entre 
conservação e transformação. É o caso de Jesi e Siena, em cujos planos se colocam questões 
importantes sobre como proceder à modificação de seus espaços e territórios. É nesse momento 
de estabelecer uma metodologia mais adequada para o desenvolvimento desse tipo de cidade 
que Secchi se apoia nas pesquisas que Tafuri estava desenvolvendo sobre o Renascimento. 

 Se, nos seus artigos, Secchi vinha desenvolvendo uma reflexão crítica sobre os rumos 
possíveis do urbanismo italiano, no projeto para essas cidades, ele tenta encontrar uma direção 
para superar os problemas apontados pelo debate em andamento, em uma tentativa real de 
encontrar uma relação mais fértil entre análise e projeto. Na intenção de abandonar a lógica 
universal do urbanismo moderno e a sua pretensão de ditar uma ordem precisa para cada 
objeto e cada sujeito, Secchi se inspira conceitualmente na renovatio urbis cinquecentesca, 
caracterizada por uma política de redefinição de toda a estrutura urbana, da sua imagem, do 
seu aspecto, do seu papel e do seu significado, e fundada em uma série limitada de projetos 
pontuais capazes de mudar função e significado de partes inteiras da cidade ou mesmo da 
cidade inteira. A base conceitual dessa política está, segundo Secchi, no livro Harmonia e 
conflitos,88 escrito por Tafuri, em parceria com Antonio Foscari, e publicado em 1983,  que 
apresenta a discussão em torno das reformas da Igreja San Francesco della Vigna, em Veneza, 
argumento inicial que possibilita a reflexão sobre uma política urbana no século XVI.

De acordo com Secchi, o ambiente do IUAV propiciava a troca de informações com outros 
professores, em um momento em que muitas ideias importantes estavam sendo formuladas;89 
nos anos 80, Secchi e Tafuri estavam preocupados com momentos distintos da história. O objeto, 
porém, era o mesmo: as estratégias de transformação do espaço urbano. Secchi, naquele 
momento, estudava as cidades de Jesi e Siena e formulava a ideia de que o projeto urbanístico 
deveria adquirir sentido dentro de um projeto social mais geral através de um projeto de 
arquitetura de suporte mais estável da cidade, ou seja, do solo e das suas diversas articulações. 
Por sua vez, Tafuri explorava os aspectos menos evidentes das transformações ocorridas entre 
1523 e 1538, durante o governo de Andrea Gritti, em Veneza,  através da história comparada. 
Secchi recorda que, ao ouvir Tafuri relatar suas reflexões e descobertas com as pesquisas sobre 
o Renascimento, ficou profundamente influenciado pela ideia de propor uma estratégia urbana 
que se baseasse em projetos pontuais90 para as cidades que estava estudando. 

 Para compreender melhor o conceito da renovatio urbis em Secchi, deve-se ter uma 
ideia do significado desse termo estudado por Tafuri. Primeiramente, deve-se estar ciente 

88 TAFURI, M.; FOSCARI. A. L´armonia e i conflitti. Torino: Einaudi, 1983. Essa obra, parte de um amplo programa de pesquisa 
coordenado por Tafuri e desenvolvido por vários pesquisadores, culminou com o seminário “Veneza na época do Doge Andrea 
Gritti”, e foi incluído no tema da pesquisa “O longo Renascimento”.
89 Informação pessoal fornecida, em entrevista, à autora desta tese, em dezembro de 2008. Essa questão foi abordada no 
primeiro capítulo. 
90 Informação pessoal concedida, em entrevista, à autora desta tese, em dezembro de 2008.
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de que não se pode utilizar o termo “urbanismo” para o Renascimento, correndo o risco de 
cometer um anacronismo. As estruturas mentais do Cinquecento não possuíam ainda a noção 
de projeto com as definições e conflitos relativos às rendas fundiária e edilícia; o mecanismo 
de utilização do solo não estava maduro e até então nem se conheciam conceitos como o de 
unidade e regularidade. Se não é possível falar de urbanismo, ciência política do século XIX, é 
correto reconhecer e diferenciar as diversas “estratégias urbanas”  daquele período.91

Na segunda metade do Cinquecento, Veneza vivenciou vários episódios urbanos 
significativos que voltaram o olhar para suas áreas-chave, procurando construir uma 
cidade dentro da cidade. A rearticulação dos espaços públicos de uso coletivo foi intensa, 
não só nas áreas mais centrais, mas também nas periféricas. Se estudadas na prospectiva 
geográfica da cidade como um todo e sob uma ótica de “tempo longo”, as diversas 
providências adotadas demonstram que a questão do desenho urbano complexo estava 
de certa forma presente no governo da República. Isso não significa, porém, falar de um 
plano urbanístico lúcido, nem de previsões arquitetonicamente formuladas, de forma 
compacta, do início ao fim. Pode, contudo, significar a existência de uma intenção seletiva 
sobre a forma da cidade e das suas partes.92

 Esse é o contexto em que se desenvolveu a pesquisa de Tafuri, que focalizou os conflitos 
ocorridos durante a reforma da igreja San Francesco della Vigna,93 por volta de 1535, uma 
das mais notáveis operações de reestruturação do Cinquecento em Veneza, na opinião do 
historiador. A igreja está localizada em uma área periférica da cidade, próxima ao Arsenal, um 
local considerado pouco nobre e com nítida vocação para instituições de caridade. Ali sempre 
existiram hospitais, escolas, abrigos para menores abandonados, mas era onde também se 
situava uma casa particular do doge Andrea Gritti, a figura mais poderosa de Veneza. Foi ali, 
segundo Tafuri, que se deu início a uma renovatio, antes mesmo da área mais central. 

Na visão de Tafuri, poucos monumentos do Renascimento foram determinados 
por tantos conflitos, que nesse caso estavam ligados à disputa pelo terreno que permitiria 
a ampliação da igreja por motivos explícitos de religião e implícitos de poder, de interesse 
econômico, de prestígio intelectual, de discussão sobre o melhor projeto para a fachada, sobre 
a autoria das propostas de intervenção e sobre a apreciação do memorial do projeto.

A história da reforma da igreja de San Francesco della Vigna está ligada à história 
de três personagens interessantes: Francesco Zorzi, Andrea Gritti e Jacopo Sansovino. O 
padre franciscano Francesco Zorzi foi um filósofo, de muita influência política, conhecedor 
de obras de arquitetura e estudioso da kabalah, com publicações importantes e filiações 
neoplatônicas e cabalísticas. Humanista e estudioso de filosofia, o doge Andrea Gritti, 
tentou redefinir a identidade de Veneza e seu significado internacional no campo econômico 

91 TAFURI, M. Strategie di sviluppo urbano nell´Italia del Rinascimento. In: Zodiac, n. 1, 1989.
92 CALABI, D. Storia della città moderna. Roma: Laterza, 2001.
93 Essa mesma igreja já tinha sido objeto de estudo de Rudolf Wittkower para discutir a questão da proporção harmônica na 
arquitetura e o programa neoplatônico utilizado por Zorzi .
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e ideológico. O arquiteto Jacopo Sansovino foi um homem simples, de grande cultura, 
escultor habilidoso e restaurador de antiguidades. Utilizava em seus trabalhos – nos quais 
mantinha interiores discretos – uma linguagem popular. Mesmo sendo conhecedor das 
novidades romanas, filtrava e traduzia as influências modernas de uma maneira antiquada, 
absorvendo os significados locais.

Para Tafuri, a ampliação da igreja de San Francesco della Vigna colocou em discussão 
um processo de ampla redefinição urbanística da área, que teve na igreja e na casa de Gritti 
os principais pontos de referência. Apesar de ter sido desenvolvida sob pressão do doge, que 
tinha interesse particular pela área, essa  reestruturação urbana já fazia parte de um projeto 
implícito de Sansovino, arquiteto responsável pelas obras em Veneza. Em meio a uma onda de 
demolição prevista na cidade, mesmo sem um “plano” capaz de suportar o acabamento de tal 
processo, essa reestruturação visava assegurar ao contexto edificado uma nova organização 
funcional e formal. 

Por indicações do doge, o corpo da igreja previsto pelos franciscanos deveria ser 
ampliado, e a área em frente à igreja deveria passar por reestruturações para fortalecer 
sua função pública e promover encontros. Além disso, toda a infraestrutura referente aos 
canais próximos da igreja deveria ser incrementada e merecer uma atenção especial quanto 
aos materiais utilizados. Para Tafuri, esse fato indicava que, mesmo sem aparentar existir 
um plano de estruturação da cidade como um todo, essas intervenções na periferia faziam 
parte de uma processo maior em toda a cidade, inclusive com uma conexão simbólica com 
as intervenções que vinham ocorrendo em áreas mais nobres, como, por exemplo, na praça 
São Marco. A ausência de um plano formal, desenhado, fica implícita em toda a narrativa. 
Apesar da carência de desenhos, supõe-se que as intenções de planejamento para o conjunto 
existiam. Essas etapas que estavam sendo executadas na cidade faziam parte, ao que tudo 
indica, de um programa de redefinições mais abrangentes (do decoro, da segurança, da 
cultura, da fé etc.).

A ampliação da igreja, porém, esbarrava em um sério problema, já que previa a utilização 
da parte de um terreno contíguo ao edifício, de propriedade particular, cujo dono, por uma 
série de motivações religiosas e intelectuais, se recusava a vender a área, para não favorecer 
o seu desafeto, o padre Francesco Zorzi. Depois de muitas discussões sem solução, o Senado 
resolveu intervir e declarar o interesse público acima de qualquer questão, determinando a 
venda do terreno. Além disso, logo após a apresentação do “memorial” do projeto em 1535, a 
discussão sobre a preeminência dos interesses públicos sobre os privados resultou na criação 
de uma lei para legislar sobre o tratamento das áreas degradadas da cidade, com a indicação 
de ações e a criação de tarefas específicas. Essas ações, que deveriam contar também com 
o dispêndio de privados, tinham como objetivo renovar “as partes feias e ocupadas que 
denigrem o esplendor da cidade”. A ideia da renovatio urbis estava, assim, explícita nessas 
ações descritas por Tafuri:
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 Já advertimos que a estruturação urbana feita em San Francesco della Vigna 
é uma das mais notáveis da Veneza quinhentista. Percebe-se, porém, como 
ela toma forma sem qualquer planejamento, antes de tudo, sem uma previ-
são arquitetônicamente formulada, em tempos e decisões sucessivos, elimi-
nando dificuldades e adversidades frequentes e imprevisíveis. Na base de in-
tenções que envolvem problemas de natureza jurídica, econômica, religiosa, 
de decoro urbano, os quais não pressupõem um protagonista, mas sim um 
entrelaçado de vontades, [estes] algumas vezes mostram concordância, em 
outras não.94

A renovatio urbis estudada por Tafuri é utilizada por Secchi como uma ideia, uma 
metáfora. Consiste em uma maneira diferente de pensar a construção do projeto da cidade 
e uma alternativa àquilo que Secchi estava procurando. Na opinião de Secchi, o estudo de 
Tafuri deixou clara a necessidade de atenção para a pesquisa de uma legitimidade do projeto 
no plano no que diz respeito a diferentes atores e disciplinas, bem como a reflexões sobre 
diferentes horizontes ideológicos e temporais, instrumentos operativos e técnicas. Para Secchi, 
por trás desses projetos pontuais, existe uma política que age em diversos níveis, pesquisando 
e adotando critérios compreensíveis, com vistas a uma imagem clara do futuro de uma cidade 
que utiliza instrumentos específicos e localmente limitados. 

Um dos grandes problemas desse tipo de estratégia é o de assegurar a qualidade do 
projeto final, cuja função será a de reestruturar uma área e dar significado a uma parte da 
cidade ou ao seu conjunto. Tanto para Secchi quanto para Tafuri, em função da urgência e de 
outras inquietações, os arquitetos responsáveis pelo formato do projeto final, muitas vezes, 
não reconhecem as características estruturais mais duradoras. Em face disso, o que se vê são 
exercícios que não conseguem trabalhar com um conjunto de linguagens artísticas, realidades 
físicas, comportamentos, dimensões urbanas e territoriais, e dinâmicas político-econômicas.95

Segundo Secchi, a renovatio urbis “não nega o passado, mas o reelabora, procurando 
reescrever o sentido dos lugares que havia se perdido na prática banalizante da modernidade”.96 
Procura, desse modo, redesenhar a geografia funcional e simbólica da cidade, levando-a a 
ficar mais próxima do mapa mental da sociedade contemporânea, e não do mapa dos valores 
monetários. Ao se opor ao mercado, acrescenta ao palimpsesto urbano um layer que lhe 
permite uma nova interpretação.97

Secchi opta por inspirar-se nas estratégias do Renascimento para confiar o projeto da 
cidade e do território a uma seleção de intervenções limitadas e estratégicas cuidadosamente 
definidas. Nas suas intenções, ele não pretende recuperar um conceito de tão longa duração 

94 TAFURI, M. Renovatio urbis: Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523-1538). Roma: Officina, 1984. p. 76-77.
95 SECCHI, B. The contemporary city and the critical legacies of Manfredo Tafuri. Texto apresentado em seminário na Columbia 
University, New York, em 2006.
96 RETTO JUNIOR, A.; TRAFICANTE, C. Entrevista com Bernardo Secchi, jul. 2004. (<http://www.vitruvius.com.br>).
97 Idem.
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nem atualizar o passado. E, talvez, seja o próprio Tafuri a ajudar na justificativa desse seu 
procedimento: “a história não tem nada a nos ensinar sobre o plano operativo, mas pode nos 
ajudar a interpretar objetos culturais diferentes e a contribuir para os discursos atuais”.98 

Ao vincular o conceito que Secchi desenvolve para o projeto da cidade contemporânea com 
as pesquisas de Tafuri, percebe-se a intenção de conferir uma maior “notoriedade” a esse conceito 
e, talvez, a vontade de associá-lo à rica discussão que acontecia em Veneza nos anos 80, fruto de 
lições anteriores ensinadas por mestres como Muratori e Samonà, por exemplo. Tafuri, Gregotti, 
Aymonino, Rossi e tantos outros tinham como pano de fundo as discussões sobre contexto e  
modificação da arquitetura e da cidade, cada um deles com o seu percurso particular de pesquisa. 
A filosofia das pesquisas desenvolvidas em Veneza girava em torno da ideia de que o projeto de 
arquitetura, da cidade e do território não podia prescindir de colocar-se em uma relação crítica 
com o contexto pontual e rigorosamente analisado. Deve-se acrescentar que o  IUAV também 
contribuiu para um debate importante que se revela no centro da discussão da renovatio urbis de 
Secchi, sobre a relação entre arquitetura e urbanismo, entre o plano e o projeto. 

Os anos 80, em diferentes contextos, redescobrem o planejamento físico e o desenho 
urbano. Se lembrarmos do contexto cultural em que Secchi estava inserido, as propostas 
então em curso para os planos espanhóis, ou de outros países europeus, também utilizavam a 
intervenção pontual. Tratadas como conjunto, essas propostas receberam, depois, diferentes 
nomes, dentre os quais metástasis urbanas e acupuntura urbana. Secchi formula o conceito da 
renovatio urbis no período em que estava trabalhando no plano de Madri. Naquele momento 
deu-se início a essa formulação; mesmo que a expressão não constasse do seu repertório, a 
intenção estava sendo germinada.99 

Cabe esclarecer que essa reflexão sobre a renovatio urbis se propõe a diluir um pouco 
a autoridade que a expressão parece adquirir, quando relacionada com as experiências do 
Renascimento. Esse fato está inegavelmente ligado à personalidade de Secchi, à sua bagagem 
cultural, à sua curiosidade pelas outras áreas de conhecimento, atributos que marcam toda a 
sua trajetória profissional.

O que é importante ressaltar no conceito da renovatio urbis de Secchi é que ela é uma 
estratégia que faz parte de um plano urbanístico. Apesar de os lugares serem individualizados, 
de se apresentarem sugestões esquemáticas para a configuração das intervenções, essa 
renovatio é, antes de tudo, um fio teórico condutor de uma maneira de pensar a cidade como 
um todo, a partir da relação da forma da cidade com as suas partes, conferindo eficiência e 
coerência para que o plano dê uma resposta concreta às exigências, demandas e desejos da 
população. Trata-se de  um conceito que deve ser analisado, sobretudo pela sua contribuição 
metodológica, que evidencia as situações de contato entre planejamento, cidade e projeto. 

98  TAFURI apud SECCHI. The contemporary city and the critical legacies of Manfredo Tafuri. Op. cit.
99 Informação pessoal fornecida, em entrevista, à autora desta tese em dezembro de 2008.
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Fig. 9 - Detalhe da área de San Francesco della Vigna. 
Xilogravura de 1500 ( Jacopo de´Barbari)
Fonte: TAFURI, M.; FOSCARI, A., 1983.

Fig. 10 - A igreja de San Francesco della Vigna 
e o palazzo do Gritti, na planta de Veneza de 
1856 ( Gaetano Combatti)
Fonte: TAFURI, M.; FOSCARI, A.,  1983.

Fig. 11 - Vista do Palazzo Gritti , anônimo do 600. 
Fonte: TAFURI, M.; FOSCARI, A.,  1983.

Fig. 12 - Fachada da Igreja de San 
Francesco della Vigna (Projeto da fa-
chada de Palladio por volta de 1564) 
Foto: Meital Shai

Fig. 13 - Vista do campo lateral a Igreja de San Francesco della 
Vigna que foi criado após as demolições efetuadas na renovatio 
urbis da área no século XVI. 
Foto da autora
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2.5 DA TEORIA À PRÁTICA

Os planos para as cidades de Jesi100 e Siena101 contribuíram para o melhor entendimento 
das ideias de cidade e de plano. Debatidos por Secchi em um momento importante de 
autorreflexão para o urbanismo italiano, eles iniciaram um percurso rumo a uma nova maneira 
de se projetar a cidade contemporânea. 

Pensar a cidade por partes foi uma das estratégias encontradas para enfrentar os 
problemas com que se depararam ao se projetarem cidades com forte identidade histórica. Os 
planos para Jesi e Siena, de maneira geral, identificam a qualidade urbana da cidade histórica, 
concentram a atenção na periferia e propõem a construção da cidade na cidade, com o objetivo 
de que as novas construções necessárias “complementassem” as partes já parcialmente 
edificadas. Essa indicação determinava não só a escolha dos lugares que poderiam receber 
as novas edificações, mas também os critérios e  regras segundo os quais a construção seria 
possível.  Isso implicou o desenvolvimento nos planos de muitos “projetos” específicos e a 
reflexão sobre as características tipológicas e morfológicas das cidades e de suas partes.  

 De acordo com os documentos desses planos, a ênfase dada à hipótese de reestruturar 
a cidade por partes não prejudicou a atenção dada ao conjunto, às características que tornam 
reconhecíveis a aglomeração urbana, a relação com a natureza geomorfológica do território e 
ao modo particular de implantação no dispor, ocupar e usar o solo. 

É preciso ficar claro que, nos dois projetos, as cidades italianas não estavam mais em 
expansão e que as funções e atividades tinham mudado com muita rapidez, gerando uma 
grande reutilização da cidade. Os planos para Jesi e Siena – duas cidades de origem medieval, 
de pequeno porte, com desafios parecidos, mas não idênticos – inauguraram conceitos e uma 
maneira de fazer particular. Esses dois projetos caminharam para uma direção que buscava, 
de acordo com Secchi, construir uma relação fértil entre análise e projeto, entre repetição e 
diferença, entre o tempo longo e o presente, entre a presença de características universais e 
o específico e contingente.102 Analisando os dois planos, algumas questões expostas a seguir 
parecem evidentes.

100 Jesi é uma cidade situada na província de Ancona, com cerca de 40 mil habitantes atualmente. O plano foi desenvolvido de 
1984 a 1987, contou com a seguinte equipe: Bernardo Secchi (Coordenador), Cristina Bianchetti, Stefano Boeri, Achille Bricci, 
Paola Di Biagi, Patrizia Gabellini, Giancarlo Graidi, Francesco Infussi, Ugo Ischia, Bernardo Secchi, Goffredo Serrini, Ermanno 
Tittarelli e Claudio Zagaglia (Grupo de projetação). 
101 Siena, sede da região da Toscana, possui por volta de 52 mil habitantes atualmente. O plano, desenvolvido de 1986 a 1990, 
foi coordenado por Bernardo Secchi e Patrizia Gabellini, com  a colaboração dos seguintes consultores: Vitória Calzolari (para 
as análises do sistema verde do território agrícola), Andréa Cancelli (para as análises técnico-geológicas do território e dos 
problemas geotécnicos), Gianni Vittorio Galliani (para as análises tecnológica-estruturais e para o projeto de recuperação da 
cidade murada), Tommaso Giuralongo (para questões cadastrais, construção da planta em escala 1:500 e  análise tipológica 
e morfológica da cidade murada), Giuseppe Stancanelli (para os aspectos jurídicos e normativos). Foram responsáveis pelo 
Escritório do plano: Pasquale Barone, Giovanni Bertolozzi, Goffredo Serrini e Claudio Zagaglia. O Escritório do Plano ficou a 
cargo de Michela Brachi, Paola Danielli, Stefania Fanfani, Antonio Fantozzi, Giancarlo Graidi, Massimo Guidi, Antonio Mugnai.
102 GABELLINI, P. Piani e progetti per Siena: una storia ragionata. In: Urbanistica, n. 99, 1990.
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Secchi estava já há algum tempo discutindo a necessidade de buscar alternativas para 
o planejamento das cidades que considerassem a nova realidade, mas antes de tudo era 
preciso conhecer a cidade. A fase de levantamento, de análise profunda das características 
dos espaços edificados e não edificados, passou a ter importância fundamental na elaboração 
dos planos. Se antes os planos começavam com as análises demográficas, com o estudo da 
ocupação passaram para as previsões e estimativas; nos novos planos, o levantamento físico 
torna-se a primeira etapa a anteceder o processo do plano.

Nas palavras de Secchi, era necessário compreender “o que eram os espaços da cidade, 
como e o quanto foram utilizados”, tentando tipificar, classificar, formando um repertório dos 
edifícios e dos espaços urbanos, para só depois partir para as análises mais convencionais. 
O primeiro passo, portanto, consistiu na descrição da cidade através da construção de um 
quadro detalhado, com a análise de todos os seus espaços, representados por plantas, cortes, 
perspectivas, não só dos edifícios, mas também das estradas, dos espaços abertos etc. 

Com um olhar voltado para a cidade e seu território, procurou-se compreender a 
constituição física, as formas, as razões e os significados que foram sendo assumidos ao longo do 
tempo, confrontando as questões físicas com as econômicas, bem como aquelas pertinentes à 
sociedade, aos comportamentos e às necessidades da população. Ao identificar as características 
da cidade e da zona rural, a constatação foi a de que era necessário, de qualquer maneira, eliminar 
essa oposição entre as duas realidades. Para a representação desse levantamento – denominado 
“projeto do solo” –, Secchi partiu do princípio de que a principal tarefa do plano é a de projetar o 
espaço aberto da cidade, estabelecer vínculos, colocando no centro da atenção o espaço aberto 
para transformá-lo na ligação da cidade e das suas partes, em um sistema de interconexões 
capazes de modificar a relação entre o construído e o não construído, entre o espaço privado e o 
público, entre o individual e coletivo. O projeto de solo seria a possibilidade de aliar à estratégia 
da transformação a da complementação da cidade e seu território. 

 A densidade do conceito é evidente. O projeto do solo se encarrega de ligar “fisicamente” 
as partes, resolvendo descontinuidades e particularidades em “sistemas”; de ligar a terra, 
ditando condições às edificações e resgatando os resíduos do espaço não construído; de 
tratar a dimensão “coletiva” e a “geral” das demandas sociais. Definitivamente, ele explora a 
possibilidade de compor alguns conflitos: entre as partes e o todo, entre o espaço cheio e o 
vazio, entre interesse dos particulares e aqueles de toda a cidade. 103

 O projeto do solo é acompanhado de outros documentos cujo objetivo é o de apresentar 
prescrições, representando a “nova forma” de plano proposta por Secchi, com grande atenção 
para a cidade existente e para sua modificação, e assumindo o projeto de “arquitetura urbana” 
como instrumento do plano.104  É importante citar a elaboração de outra inovação, representada 

103 Idem.
104 São várias pranchas e textos que compõem o plano: elementos estruturantes do território (escala 1/10.000), aspecto do 
território rural (escala 1/10.000), projeto de solo urbano ( escala 1/5.000), modalidade de intervenções por partes (escala 
1/10.000), sugestões ( escala 1/5.000), vínculos (escala 1/10.000), repertório de projetos, lista projetual, além do caderno de 
normas técnicas de atuação.
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pelo “projeto-norma”, caracterizado por pranchas as normas técnicas de implantação do plano 
não totalmente expressas na linguagem jurídica, e por desenhos  que indicavam a maneira como 
algumas partes da cidade deveriam ser construídas e as interações necessárias para alcançar 
esse  objetivo. 

O interesse aqui não é o de detalhar cada uma dessas partes, mas o de evidenciar que 
essa nova forma de plano inaugura elementos no projeto que antes não existiam, não só na 
maneira de conduzir a elaboração do trabalho, mas também na de representar o projeto.  Vale, 
por exemplo, esclarecer que o plano é acompanhado de “sugestões”. A partir do reconhecimento 
das regras de cada parte, com descrição e análise das suas características, o plano detalha, 
do ponto de vista morfológico e tipológico, como as diversas partes da cidade poderiam ser 
resolvidas. Para cada área se estuda um projeto próprio como se “se tratasse de estudar um 
projeto de arquitetura”. De acordo com Gabellini, os numerosos desenhos que acompanham 
a fase de elaboração do plano estruturam as reflexões de técnicos, administradores, órgãos 
representativos e operadores específicos. Esses desenhos – que assumem um valor prescritivo e 
não só explicativo – são sintetizados nas pranchas de “sugestões”, sendo, portanto, o resultado 
de um processo interativo entre diferentes sujeitos, e não só o ponto de vista de um segmento. 

Como a intenção é a de garantir flexibilidade, as pranchas que contém esquemas 
“enxutos”, com indicações precisas – como, por exemplo, os espaços que deviam ser recuperados, 
a destinação, os percursos etc. –, põem a arquitetura em um plano secundário, já que o que 
interessa são indicações mais esquemáticas que garantam a qualidade da transformação da área 
em estudo. Muitas vezes os desenhos são feitos a mão livre e nem sempre em escala; são muito 
mais esquemas do que precisão, com a intenção de deixar margens de interpretações. 

 Além da inovação na forma do plano, que se representou com o “plano desenhado”, 
um passo importante nos planos para Jesi e Siena, nesse processo de mudança no urbanismo 
italiano, foi a maneira de teorizar o espaço, de interpretar e ordenar os problemas. A renovatio 
urbis, eleita como centro temático e conceitual desses planos, foi pensada inicialmente em 
Jesi – apesar de não constar formalmente dos documentos do plano – e assumida como 
eixo condutor no projeto para Siena. Ao optar por esse posicionamento, o plano indica 
um olhar centrado nos lugares da cidade física, uma atenção com as permanências, mas 
também decisivamente orientado pelas exigências de oferecer respostas convincentes para as 
demandas de uma sociedade repleta de necessidades novas:105

Um olhar que se move com “modéstia” entre as coisas herdadas para com-
preender o grau de permeabilidade, as disponibilidades de serem reutiliza-
das, modificadas ou transformadas para assumir novos significados, pelas 
relações inéditas com o entorno, a exercer um papel na reestruturação do 
espaço urbano e territorial. 106

105 DI BIAGI, P. Antologia. In: Urbanistica, n. 99, 1990. 
106  Idem, p. 68
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Esse conceito marca uma visão específica sobre a recuperação, renovação e 
transformação da cidade e seu território. A conservação em uma cidade, como Siena, por 
exemplo, foi interpretada por Secchi como a possibilidade de aprofundar a reflexão não só 
sobre o antigo, mas sobretudo sobre o novo, procurando entender como novos sujeitos, 
atividades, estilos de vida, sistemas de relações, significados e referências podem passar 
através de um patrimônio de signos e de locais dotados de profunda espessura histórica sem 
destruí-los, mas também sem renunciar a si mesmos. Nas palavras de Di Biagi:

Conservar em Siena corresponde a uma contínua experimentação da dispo-
nibilidade de aceitar a modificação: a disposição de cada edifício, de cada 
lugar a ser modificado sem que se altere a natureza; a disposição de fazer 
com que a história continue e não se interrompa.107

O projeto do solo, aliado à renovatio urbis, indicou um caminho diferente da tradição de 
planos anteriores e implicou a seleção e individualização de áreas, de “lugares” destinados a 
assumir uma função estratégica na transformação do sistema urbano e dos tecidos destinados 
a acolher intervenções mais difusas, graduais e discretas. 

 A inovação desses planos pode ser evidenciada pelo processo que buscou compreender 
as características da cidade e do território. Através de uma minuciosa descrição e construção de 
uma “rede” temática, com a individualização correta das questões mais relevantes encontradas 
e debatidas,  da necessária articulação entre elas e de uma interpretação menos esquemática 
e mais interpretativa e projetual, inseria-se,  por exemplo, o debate do projeto de arquitetura 
no plano urbanístico. Além disso, com a pesquisa de uma nova maneira de representar o plano, 
apresentavam-se as normas do plano, o que passa a constituir um novo vocabulário urbanístico. 

Secchi esclarece o passo a passo do processo de elaboração do plano: (1) a ação 
“descritiva” nomina os lugares e elementos que constituem a cidade, inserindo-os em 
uma linguagem simples, para que surja a possibilidade de que venham a ser novamente 
interpretados (casas, vilas, jardins, largos...); (2) a ação “analítica” de cada elemento, de cada 
sistema de relações entre os elementos, reconhece as partes mais estáveis, aquelas menos 
sujeitas a transformações e modificações decorrentes do tempo e que mais contribuem para 
dar uma identidade, (os elementos tecnomorfológicos, o retículo estrutural, o tipo edilício...); 
(3) a “investigação” de cada elemento reconhece, no seu conjunto, os usos e as modificações 
possíveis (manutenção, restauro, reestruturação...); e (4) o esforço de codificar, de definir uma 
disciplina geral ao território, de estabelecer as pranchas do “projeto do plano”, de constituir as 
“normas técnicas”, de organizar o discurso para que se torne desenho.

O esforço de Secchi em restituir uma “nova forma” de plano pode ser percebido na 
atenção dada à cidade existente e às suas modificações. Ao assumir o projeto de arquitetura 

107  Idem, p. 65
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urbana como instrumento do plano, ele procura produzir um plano que seja não somente 
um documento para ser “lido”, mas, mais que isso, que possa ser “visto”. Isso pode ser 
constatado na opção por apresentar o projeto através de pranchas desenhadas, usando 
signos icônicos ou convencionais. As pranchas com traços do processo de constituição 
dos planos restituem a ideia neles defendida: a de que a demanda de território, singular 
ou coletiva, deve ser explorada, solicitada e orientada através da proposição de soluções 
específicas, capazes de dar “forma” aos interesses e conflitos e, por isso mesmo, de 
tornarem-se “previsíveis” em face da atuação das escolhas.108 Segundo Secchi, os 
problemas enfrentados por esses planos foram o da legitimidade de cada projeto, em 
particular, bem como do conjunto dos projetos sobre os quais iriam atuar, e também o da 
definição dos critérios a que eles deveriam estar vinculados. 

Essa nova experimentação de plano, com o objetivo de se construir uma nova relação 
entre projeto e plano, foi decisiva para aprofundar na pesquisa de uma nova maneira de se fazer 
urbanismo. O conjunto dos projetos que configuram o desenho do plano e sua contribuição 
para a evolução disciplinar foi, portanto, o modo de inserir o projeto “no” plano, junto com a 
definição de projeto do solo, elemento de fixação e unificação do todo o organismo urbano 
em transformação e consolidado, sem esquecer que ele também é um projeto. O resto da 
cidade, aquele que não foi considerado um “lugar” de um projeto, parece ter sido tratado de 
um modo ainda bastante habitual, sem inovações. 

2.5.1 Uma nova renovatio urbis

O tema principal dos planos dos anos 80, “a construção da cidade na cidade”, pode 
ser interpretado a partir da visão de Secchi como a tentativa de uma nova renovatio urbis, 
caracterizada pela busca de uma ressignificação dos lugares da cidade. Essa atenção às 
transformações da cidade e ao seu território não pode ser interpretada somente como um 
plano “que não prevê novas expansões”, ou que passa a limitar as novas edificações somente 
para complementar a cidade já existente. Isto não deixa de ser verdade, mas  não pode ser 
lido de maneira tão superficial. Os planos de Secchi procuraram tornar os espaços da cidade, 
urbano e rural, mais adequados aos modos de vida, às necessidades e demandas da população 
que a habita e frequenta. 

A escolha por essa estratégia, inspirada nas pesquisas sobre o Renascimento, foi a de 
pensar em ações mais pontuais e sutis, que fossem resolvidas em projetos específicos, mas 
conseguissem se inserir dentro de uma visão de conjunto para assegurar coerência e eficiência. 
O maior problema enfrentado parece ter sido o da relação entre uma visão de conjunto e o 
problema específico. O projeto do solo, cuja função é a de apresentar o projeto do espaço 
coletivo e de uso público – e que não deve ser confundido com o projeto do “verde”– teve o 
papel de esclarecer qual era a ideia de cidade de Secchi para o plano das cidades com heranças 

108 SECCHI, B. Caratteri, temi e progetti del nuovo Piano Regolatore di Jesi. In: Rassegna di architettura e Urbanistica, n.67-68, 1989.



94

tão marcadamente históricas. O projeto do solo não deveria mimetizar as características da 
cidade histórica, mas procurar resolver os problemas conexos aos modos de vida atuais, 
fornecendo adequações e soluções. 

Uma primeira descoberta nesse processo parece ter sido a de “projetar com modéstia”, 
uma característica importante nessa ideia de cidade, o que sem dúvida remetia mais uma vez 
às características da renovatio urbis em Veneza. Foi este o espírito que conduziu às intervenções 
feitas por Gritti e determinou, nos projetos de Secchi, a escolha por uma estrutura espacial, 
com suas articulações, significados e capacidade de atribuir valor às partes e aos lugares 
singulares, sem a necessidade de  contrapor e sobrepor à cidade existente um novo modelo 
de organização social.

A segunda descoberta, que conduziu a uma reflexão sobre as características mais estáveis 
do espaço da cidade e da sua disponibilidade às mudanças, foi a importância de agir “entre as 
coisas”, na tentativa de deixar tudo mais claro e preciso e de atribuir diferenças entre o interno 
e o externo, entre o cheio e o vazio, a cidade e o campo, entre as regras e as exceções, entre os 
lugares do coletivo e aqueles individuais, entre o público e o privado. Segundo Di Biagi, 

a individualização dos “lugares”, das “características” e das “dimensões de 
cada projeto e do seu conjunto nasce de uma longa reflexão sobre o tempo 
da cidade, da tentativa de que a voz do presente dentro de uma história pos-
sa se tornar o futuro.109 

 “Entre as coisas está, sobretudo, o solo, e é no projeto do solo que os projetos encontram 
a sua localização. O solo dentro da cidade, como no seu exterior, é algo a mais”.110 Tudo deve se 
tornar material constitutivo de um novo projeto de espaço habitável que seja “redesenho”.  É 
nesse sentido que as duas ideias-guias aqui destacadas parecem  se complementar: o projeto 
de solo é o que dá sentido à renovatio urbis.  

A atenção ao projeto do solo a partir de uma política de renovatio urbis foi uma 
experimentação de Secchi para evidenciar a superfície que fica entre os edifícios, para evidenciar 
um espaço que não deve ser menosprezado e que não é só técnico, e para  argumentar sobre 
o nexo entre o projeto do solo e a modificação do existente. A experimentação de Secchi, uma 
das pioneiras na Itália, se insere dentro da tendência europeia dos anos 80, de apresentar 
alternativas aos planos de expansão. 

Na opinião de Gabellini, esse é um período de várias experiências ecléticas, de 
caráter experimental, em que, de um modo geral, se podem reconhecer semelhanças nessas 
tentativas. Seus temas giravam em torno de três questões principais: a qualidade urbana, 
que se declina como reconquista de uma forma; a difusão do efeito cidade, que valoriza o 

109 DI BIAGI. Antologia. In: Urbanistica, n. 99, 1990, p. 68.
110 GABELLINI, Patrizia. Il nuovo piano regolatore di Jesi. In: Marcheterritorio, n.0, 1989, p. 96.
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policentrismo, criando centralidades em diversas escalas; e a recomposição das partes, através 
da complementação e potencialização das conexões, para individualizar a estrutura latente e/
ou para projetar a reestruturação, interligando partes, lugares notáveis e áreas de projeto.111 
Para Gabellini, naquele momento a palavra “tecido” substitui progressivamente a palavra 
“zona”, volta-se a ler A arquitetura da cidade, de Aldo Rossi, e retomam-se as contribuições da 
Escola Veneziana.112 

 

111 GABELLINI, P. Fare Urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010.
112 Idem. 
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Fig. 14 - Projeto do solo. Planta geral. 
Fonte: Prg Jesi (1987).

Fig. 15 - Detalhe da planta do Projeto do solo. 
Fonte: Prg Jesi (1987).
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Fig. 16 - Planta dos “Lugares dos projetos”. 
Localização dos 36 projetos que compõem as “sugestões” do plano  indicados na planta do “Projeto do 
solo”. Desses projetos é que derivaram os elementos normativos e os esquemas projetuais que depois 
caracterizaram as normas técnicas do plano.
A área da hachura, delimita a área de um parque previsto pelo plano e que acompanha o rio da cidade.
Fonte: Prg Jesi, 1987.

Fig. 17 - Detalhamento das normas para um projeto situado nos limites da  
área prevista para o parque. Fonte: Prg Jesi, 1987.

Fig. 18 -  Estudos para o futuro parque. Fonte: Prg Jesi, 1987.
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Fig. 20 - Detalhe de uma parte do 
Projeto do Solo do Plano de Siena.
Fonte: Urbanistica n. 99, 1990.

Fig. 19 - Detalhe de uma parte da “Estrutura do Plano” de Siena.
Fonte: Urbanistica n.99, 1990.
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Fig. 21 - Esquema das edificações rurais. Fonte: Prg Jesi, 1987.

Fig. 22 -  Esquema das edificações. Fonte: Prg Jesi, 1987.

Fig. 24 - Prg Siena. Esquema dos tipos edilícios, “vilas” e de “edifícios 
industriais”. 
Fonte: Urbanistica, n.99, 1990.

Exemplos de uma estratégia diferente de prefiguração da cidade física.

Fig. 23 - Esquema  das estradas. 
Fonte: Plano de Jesi, 1987.
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Fig. 25 - Exemplo da sugestão de um projeto-norma de requalificação de um complexo industrial 
parcialmente abandonado.
Considerado uma estrutura importante dentro de um sistema de áreas ricas funcionalmente, 
o projeto prevê o uso para um centro comercial, que, além das normas e indicações, recebe 
sugestões prescritivas de como deverá ser implantado, os vínculos que deverá manter, criar e a 
sua relação com a morfologia do entorno. Fonte: Plano de Jesi, 1987.
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Fig. 26 - Prg Jesi. Projeto-norma para inserção de uma área com uso misto, com 
objetivo de ligar e requalificar o entorno de tecidos morfologicamente diferentes.
Fonte: Prg Jesi (1987)

Fig. 27 - Prg Siena. Croquis dos estudos preliminares para um projeto indicado para “os lugares centrais”, 
com o objetivo de potencializar o polo da estação ferroviária.
Fonte: Urbanistica, n.99, 1990. Plano de Siena.



CAPÍTULO 3
DA CIDADE AO TERRITÓRIO
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 Se no capítulo anterior as discussões estavam focadas na cidade existente e nas possi-
bilidades de modificá-la, neste capítulo o objeto da pesquisa muda, já que o território assume 
o lugar de destaque nas reflexões e no planejamento. 

 Os anos 90 direcionam os olhares para as transformações territoriais e para o desen-
volvimento de uma nova cultura urbana, que passa a fazer um uso ampliado do território e 
coloca em foco as discussões sobre estilo de vida, de habitação, do ambiente, da economia e 
da sociedade. A cidade contemporânea passa a assumir uma forma diferente da cidade mo-
derna, que não é sua evolução, nem sua negação. Nela prevalece a imagem de uma cidade 
fragmentada, formada por partes heterogêneas e descontínuas, de diversas escalas, e que 
convive com a dispersão de objetos, sujeitos, práticas e economias. Na Itália, essa nova reali-
dade deu origem, no final dos anos 80, a pesquisas desenvolvidas inicialmente pelo IUAV, com 
o objetivo de descrever e explicar o processo de formação de um modelo de cidade baseado 
na baixa densidade e articulado com uma rede urbana “minimalista” em grande escala. A par-
tir de uma urbanização dispersa, resultado da fragmentação da cidade, revelou-se a formação 
de um novo tipo de cidade, a cidade difusa, termo criado por Francesco Indovina. 

 Com base nessas formulações, este capítulo analisa o desenvolvimento dessas pes-
quisas na Itália, iniciando com uma reflexão sobre as origens das preocupações com a relação 
entre cidade e campo na Itália. Esse tema já estava presente nos trabalhos de Gustavo Giova-
nonni nos anos 30 e nos de Luigi Piccinato nos anos 40. Com o desenvolvimento de pesquisas 
sobre a dispersão urbana, esse tema toma fôlego a partir dos anos 60, mas, vinte anos depois, 
encontra, no IUAV, um campo fértil de pesquisas. Bernardo Secchi é um dos protagonistas des-
se debate, não só por desenvolver pesquisas importantes que geraram reflexões apresentadas 
nas revistas Casabella e Urbanistica, mas também por ter criado uma linha interpretativa para 
essa nova forma de cidade.

 Neste trabalho, a análise sobre a dispersão urbana na Itália utiliza como ponto de re-
ferência um roteiro bibliográfico – em uma perspectiva evolutiva – nos cursos ministrados por 
Secchi e Viganò. Enfatizando as principais contribuições de Secchi para o tema, este capítulo 
percorre as principais ideias de autores como Samonà; De Carlo; Piccinato, Quilice & Tafuri; 
Gregotti; Astengo; Indovina; Boeri; Lanzani & Marini. 

A ideia-guia deste capítulo apresenta um tema muito presente nos artigos de Secchi e 
nos projetos coordenados por ele nos anos 90: a “ânsia descritiva”. Na busca por uma descri-
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ção e interpretação mais adequada para os novos territórios, ele investe na pesquisa de novos 
instrumentos que lhe permitam inovar no conhecimento e “levantamento” da cidade, priori-
zando a experiência direta com o objeto de estudo. Essas novas estratégias cognitivas são aqui 
desenvolvidas com o objetivo de esclarecer a maneira como Secchi conduz o desenvolvimento 
de seus planos, através de um programa de pesquisa que não faz distinção entre análise e pro-
jeto, e que passa a ser visto como um “manual implícito de urbanismo”. 

 A década de 1990 corresponde ao período de criação do Studio, escritório que Secchi 
mantém até hoje com Paola Viganò. Para ilustrar essa etapa, foram escolhidos quatro planos 
que permitem uma análise em conjunto e a verificação entre a teoria e a prática no período 
em questão. O estudo dos planos para Prato, Brescia, Pesaro e Bergamo compõe a análise da 
cidade contemporânea, denominada “fractal” por Secchi e Viganò, como referência ao mosai-
co de fragmentos urbanos, vistos por eles não como um obstáculo à urbanidade, mas como a 
oportunidade de se construir uma cidade difusa que funcione bem.

 Graças às entrevistas com Cristina Bianchetti, Emanuel Lancerini, Maria Chiara Tosi, 
Paola Pellegrine e Tullia Lombardo foi possível compreender melhor os projetos e a trajetória 
profissional de Secchi nesse período. A participação em um workshop do curso de Doutorado, 
intitulado As condições mudaram 2,  e a frequência a algumas aulas do Master internacional, 
coordenado por Secchi e Viganò, foram fundamentais para o desenvolvimento deste capítulo. 

A “construção da cidade na cidade” caracterizou um período na Europa em que o foco 
esteve direcionado principalmente para os efeitos das transformações na cidade e não para 
o território, numa época em que vários desequilíbrios econômicos e territoriais estavam se 
acentuando. A diminuição da produção industrial nas grandes cidades na Itália, por exemplo, 
entre os anos 80 e 90, afetou inicialmente as periferias metropolitanas e depois as áreas e re-
giões marginais. As transformações urbanas, porém, foram discutidas fora do contexto territo-
rial, e o debate político-cultural girou em torno do único aspecto da transformação, isolando-o 
do contexto geral.

Secchi observa que a ênfase dada ao projeto urbano nos anos 80 chegou ao início dos 
anos 90 juntamente com um momento de dificuldade, quase de crise. As experiências da dé-
cada precedente mostravam que nem todos os temas poderiam ser analisados na mesma 
escala, que uma reflexão sobre a conservação, modificação ou transformação da cidade impli-
cava atravessar continuamente as escalas do projeto, recuperando, também, níveis comple-
xos que construíssem para o projeto urbano um sentido de horizonte convincente.1 Nos anos 
90, porém, as condições do desenvolvimento urbano se modificaram. A preocupação não era 

1 SECCHI, B. Tecnica urbanistica. In: Casabella, n. 621, 1995.
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mais com a reconstrução crítica da cidade existente, mas com as intervenções pontuais que 
procuravam assumir relevância para toda a cidade.

Analisando os novos temas surgidos na década de 1990, Maurizio Carta afirma que 
uma das questões fundadoras do planejamento desse período na Itália passa a ser a da con-
servação, numa perspectiva que vai muito além da conservação de elementos singulares do 
passado e passa pela manutenção das identidades locais. Ou seja, pela necessidade de adqui-
rir a compreensão das regras que colaboraram para a construção da cidade e do território. A 
partir de então, a tentativa passa a ser a de projetar e realizar um “sistema” constituído pelo 
conjunto de áreas qualificadas em termos ambientais, históricos, sociais, fazendo a interliga-
ção entre eles onde for possível.2 A concepção da cidade por sistemas parece ser, para Secchi, 
a possibilidade de contrapô-la à cidade pensada por zoneamento. Sistema, vale esclarecer, é 
um termo que não faz referência ao distanciamento e à separação, mas à integração e à iden-
tidade.3 O que começa a ser proposto é a passagem do plano ao planejamento, de uma con-
cepção do planejamento centrado sobre o “plano desenhado” a uma concepção do “planeja-
mento como processo”, com a inovação da relação entre planejamento e políticas territoriais 
e com a consequente formulação de “programas urbanos complexos”.4

Outra mudança significativa que ocorre nesse período é o aumento da atenção para 
a capacidade do planejador em favorecer a execução do plano, articulada com a ideia de um 
“planejamento como processo de comunicação e negociação”. Se antes se falava em uma “co-
municação do plano”, agora o interesse é por uma “comunicação no plano”, valorizando ações 
como o diálogo, o debate, a negociação, apoiadas por estudos, como o de Jurgen Habermas, 
sobre os valores e papéis do agir comunicativo. A participação e o diálogo, porém, não deve-
riam ser utilizados como um slogan, como um qualitativo de uma prática de fundo tradicional, 
mas deveriam constituir um trabalho preciso, uma modalidade bem definida no plano, estru-
turada e legitimada pelo equilíbrio.5 

De acordo com Gabellini, a partir dos anos 90, verifica-se um aumento da sensibilidade 
das operações urbanísticas nos territórios, nos processos e no funcionamento do sistema po-
lítico, que passa a conferir aos planos uma característica decisivamente contextual. Reforça-se 
a atenção para a maleabilidade da forma do plano e  acentua-se a relação entre as coisas, para 
a estruturação e sustentabilidade ambiental, econômica, financeiro e social. 6 

É importante lembrar que, no final do século XX assistimos à individualização de novos 
problemas sociais e à fragilidade das relativas respostas apresentadas. Em toda a Europa se 

2 CARTA, M. Teorie della pianificazione. Palermo: Palumbo, 2003.
3 LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo. 1998.
4 CARTA, M. Op. cit., p.196.
5 Idem, p. 189. 
6 GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. Gabellini explica que, na primeira 
metade dos anos 90, o cenário de referência para o governo do território muda na Itália. A lei que modifica a ordenação 
das autonomias locais, instituindo os planos territoriais provinciais (lei de 8 de junho de 1990, n. 142), segue aquelas que 
introduzem os programas integrados de intervenção (lei de 18 fevereiro de 1992, n. 172), os programas de requalificação 
urbana e de recuperação urbana (lei de 4 dezembro de 1993, n. 493), os instrumentos complexos que abordam as políticas 
urbanísticas, sociais, físicas e ambientais, decretando, assim, a ruptura dos recintos disciplinares. 
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percebem transformações radicais na estrutura social da cidade, mudanças nos estilos de vida 
e na questão da habitação, em função das diferenças culturais, econômicas, tecnológicas etc. 
Aos problemas que o planejamento sempre enfrentou se somam uma maior sensibilidade 
para as questões socioculturais, da sustentabilidade, uma maior capacidade de registrar a ten-
dência à diversidade e ao pluralismo, e uma maior atenção às necessidades de um conjunto 
mais diversificado de população. É a época, por exemplo, da ECO-Rio 92 e a da Conferência 
Habitat II, em Istambul, em 1996 – eventos que reafirmaram a finalidade do planejamento em 
relação aos objetivos da coesão social. 

Se nos anos 80 o papel de Secchi foi fundamental para reencontrar uma ordem concei-
tual para o urbanismo europeu, introduzindo alternativas para que as concepções geométri-
cas do espaço se tornassem também um “projeto do solo”, nos anos 90 ele vai construir uma 
interessante descrição e análise dos novos fenômenos urbanos, dando ênfase às transforma-
ções do habitat e à pesquisa de uma nova estratégia cognitiva para a cidade e o território. 
Secchi estava, também, tentando enfrentar os grandes temas do século XX, dentre os quais: a 
emergência do sujeito; a importância da dimensão do cotidiano e do corpo; a importância do 
vivido; a democratização do espaço e, por consequência, a nova geografia dos valores simbó-
licos. É nos anos 90 que ele cria, com Paola Viganò o escritório em Milão, e juntos passam a 
produzir uma série de planos importantes, que funcionam como verdadeiros laboratórios para 
a cidade contemporânea. Tudo isso em sintonia com as pesquisas desenvolvidas no IUAV, em 
Veneza, que naquele momento discutia a cidade difusa. 

3.1 saber ver a cidade e o território contemporâneos

Nos anos 90, o urbanismo mostra-se atento a um novo objeto de pesquisa: a cidade e 
os territórios contemporâneos, inicialmente percebidos como caóticos e carentes de relações 
compreensíveis. Trata-se, enfim, de todo um campo para redefinir e projetar. O fenômeno 
da dispersão, há pelo menos trinta anos, começa a ser notado mais atentamente na Itália; a 
cidade-região vem sendo investigada, e a “cidade difusa” acaba de ser nominada e apresen-
tada por Franceso Indovina. Tudo isso corrobora a hipótese de que a Europa estava passando 
de uma fase de transformação da cidade para uma fase de transição. O contexto de relações 
sociais passa a ser muito mais amplo, dando lugar a uma condição urbana diferente.7

 Secchi continua como editor da revista Urbanística até 1990. Desde o final dos anos 80, 
ele vem interrogando os limites do campo de estudo do urbanismo e do seu projeto: “Ao olhar 
o território, vemos o novo que está em andamento na economia e na sociedade”.8 O despertar 
para a complexidade implica abandonar a ideia de um espaço de tempo homogêneo e isótro-
po, que não pode ser reconhecido unanimemente, mas requer, num primeiro momento como 
caminho de investigação, isolar os lugares problemáticos, na tentativa de “reduzir a complexi-

7 INDOVINA, F. (Org) La città difusa. Venezia: Marsilio, 1990. 
8 SECCHI, B. Ridurre la compessità (editorial). In: Urbanistica, 1989. p.4.
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dade”. A principal fratura provocada pelo “despertar para complexidade” reside nas diversas 
relações entre projeto, interpretações e descrições.9

 A complexidade de que fala Secchi se dá antes de tudo com a atenção para a “disper-
são” da cidade, das atividades, dos sujeitos sociais, de um espaço físico onde prevalecem a 
descontinuidade e a heterogeneidade, a aparente ausência de qualquer semelhança, repe-
tição ou regra de ordem. Na opinião de Secchi, o urbanista dos anos 80 não percebeu que o 
“novo” estava em andamento; talvez muito preocupado com a afirmação das diferenças, do 
específico, do fragmento, não deu também muita atenção a uma visão de conjunto, não con-
seguiu elaborar ou reelaborar categorias e conceitos que lhe permitissem visões amplas da 
sociedade, de todo o território ou de suas regiões.10 Giuseppe Campos Venuti concorda com 
essa constatação e reforça que a Itália nos anos 80  e 90 ainda estava olhando somente para 
os impactos sobre a cidade, para as “transformações urbanas” e não para a galáxia de centros 
marginais, ou seja,  para as “transformações territoriais”. 11

Em seus artigos nos anos 90, Secchi chamava a atenção para o fato de arquitetos e ur-
banistas estarem deixando passar sob os olhos um grande laboratório e, com isso, se conscien-
tizaram muito tarde dos novos fenômenos e dos novos comportamentos sociais. Analisando 
alguns planos feitos para áreas de dispersão, Secchi considera a existência de bons motivos 
para interrogar, não mais somente a eficiência do plano, mas, sobretudo, a capacidade dos 
urbanistas de compreender o sentido e as razões de tudo o que estava acontecendo.12 

O ponto inicial para a compreensão dessa nova condição poderia ser, de acordo com 
Secchi, o de constatar que na Europa uma parcela crescente da população não está mais cen-
trada nas áreas urbanas e no seu entorno. A partir dos anos 70, na Itália começou a se formar 
um grande habitat disperso, com baixa densidade, dentro do qual surgiram diversas ecologias, 
diferentes e reconhecíveis relações entre território, economia e sociedade. O olhar fixo sobre 
a cidade e o território impediu não só a verificação de que o traçado da cidade, das metrópo-
les, da periferia industrial não ocupava mais uma posição fisicamente central, mas também a 
aceitação e compreensão de que o habitat de baixa densidade não constitui um entorno desse 
traçado. Atraída pelos temas do “projeto urbano”, a atenção projetual europeia se concentrou 
principalmente – e com resultados muitos diferentes – na cidade e sua periferia, nos materiais 
conhecidos que necessitavam de ser reinterpretados ou modificados, ou nas grandes infraes-
truturas, nas quais se pensava poder representar materialmente o nível tecnológico do habitat 
contemporâneo. 13

 Considerando que o uso do território passa a ser muito maior do que antes, a ques-
tão da escala do projeto, ou a necessidade de atravessar continuamente as escalas, começa 
a fazer parte da atenção dos urbanistas, dos arquitetos e também dos administradores e da 

9  Idem, p. 6
10 SECCHI, B. Visioni d´assieme. In: Casabella, n.595, 1992. p.37.
11 VENUTI,G. C. Una strategia per il riequilibrio delle trasformazioni territoriali. In: Urbanistica, n. 126, 2005. p. 98.
12 SECCHI, B. I compiti degli urbanisti. In: Casabella, n. 624, jun. 1995.
13Idem
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população. E, com isso, mudam não só as perspectivas, mas também os temas que o projeto 
urbanístico passa a enfrentar. Torna-se necessário buscar novas estratégias para se pensar o 
projeto, tentando ao mesmo tempo desenvolver uma visão crítica das soluções encontradas 
anteriormente em diferentes contextos. A dispersão, como afirma Secchi,14 é só um lado  – im-
portante, mas não exclusivo – da contemporaneidade. É, ainda, um fenômeno difícil de assi-
milar, “é um tema que ainda nos embaraça”;15 mesmo com tentativas de domesticá-lo, mostra 
a nossa dificuldade de se chegar à sua compreensão profunda. 

 Não há dúvida de que nos anos 90 o mundo passa a conviver com mudanças e ques-
tões bastante significativas. O título de um workshop, realizado em Veneza em agosto de 2009, 
promovido pelo Doutorado em Urbanismo, foi: Anos 90, as condições mudaram. Consideran-
do o momento crucial para a compreensão do caminho pelo qual o urbanismo contemporâ-
neo tem trilhado, o seminário refletiu sobre alguns acontecimentos e características desse 
período, e sobre os caminhos possíveis que se abrem para a cidade do século XXI. Na abertura 
do seminário, Cristina Bianchetti afirmou que olhar para essa década é ter a sensação de que 
a época precedente tinha acabado, e que o projeto moderno não servia mais para entender 
a cidade contemporânea. Os anos 90, na visão de hoje, parecem ter sido um período, aberto 
e rico, de produção de pesquisas e de planos urbanísticos importantes, nos quais as ideias se 
moveram, algumas posições foram abandonadas e muitas maturadas, procurando avançar no 
conhecimento de uma cidade que parece ainda estranha e confusa às nossas categorias analí-
ticas e aos esquemas usuais.16 

 Bianchetti, no seu livro Habitar a cidade contemporânea, já havia afirmado que a cida-
de contemporânea é um campo de exercício visto como realidade organizada, radicalmente 
diferente daquela da cidade moderna.17 Essa transição da cidade moderna para a contemporâ-
nea18 foi um constante objeto de reflexão de Bernardo Secchi. Para ele, é entre os anos 60 e 80 
do século XX que a cidade europeia sai definitivamente do período conhecido como moderno 
para entrar no contemporâneo, com algumas antecipações ou atrasos em casos específicos. 
Para Secchi, a cidade contemporânea possui uma forma diferente de tempo, em que foram 
se consolidando novas maneiras de habitar e produzir, em que foi tomando forma uma nova 
ideia de cidade. Esse entendimento é fundamental para marcar uma posição que não parte 
do princípio de uma ruptura, mas sim de uma passagem na história da cidade. É um posicio-
namento que acredita que a cidade contemporânea europeia não é uma forma degradada da 
cidade moderna e nem necessariamente a sua evolução. 

Uma das hipóteses de Secchi é a de que o emergir da autonomia do sujeito no século 
XX determinou a inauguração de uma nova fase de modificações nas práticas e nos estilos de 
vida e, consequentemente, nas transformações do território. Essa autonomia não pode ser 

14 Idem
15 SECCHI, B. Ridurre la complessità. In: Urbanistica, n. 94, mar. 1989. p. 4
16 Palestra de Cristina Bianchetti no workshop “Le condizione sono cambiate 2: anni 90”, promovido pelo curso de Doutorado 
em Urbanismo, sob coordenação do Prof. Bernardo Secchi (de 27 /08 a 03/09 de 2009), Palazzo Badoer, IUAV, Veneza.
17 BIANCHETTI, C. Abitare la città contemporanea. Milano: Skira, 2003.
18 Informação pessoal de Cristina Bianchetti concedida, em entrevista, à autora desta tese em abril de 2009.
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reduzida a um mero individualismo, explica ele, mas assume a recusa ao anonimato de “clas-
se” ou “gênero”, imposta por instituições de poder.  A crescente autonomia do sujeito encon-
trou na diversidade a sua melhor forma de representação, possibilitando a redescoberta, por 
exemplo, das especificidades dos lugares, da diversidade cultural e da biodiversidade e dando 
vez à atenção ao cotidiano e à dimensão corporal. 19 

Retornar ao indivíduo parece ter sido um movimento comum; muitas vezes adqui-
riu o sentido de um interesse renovado nas heranças do pensamento iluminista, contra o 
predomínio das grandes ideologias do século XIX e seus desdobramentos. Esse movimen-
to permitiu reconhecer uma sociedade formada por grupos que definem a própria iden-
tidade e os próprios comportamentos.20 Segundo Secchi, pode parecer  banal esse tipo 
de reflexão sobre estilo de vida e comportamento da população urbana, mas são essas 
mudanças reais que surgiram nas cidades europeias durante as últimas décadas do século 
XX e constituíram uma nova cultura urbana, profundamente diferente da moderna. É no 
“século breve”, segundo a classificação de Eric J. Hobsbawm para o período que vai da 
Primeira Guerra Mundial no século XX até os anos 90, que Secchi sinaliza a existência de 
uma fronteira entre as duas experiências e as duas sociedades: a cidade contemporânea 
e a cidade moderna. 21

 A cidade contemporânea, de acordo com Secchi, tem a forma do seu território. Os 
grandes signos territoriais passam a fazer parte do seu projeto; é o lugar onde o território 
ressurge com toda a sua espessura física e simbólica à imposição da diferença e a reação à 
homogeneização dos lugares, das populações e das economias impostas pela cidade moder-
na.22 Partindo da mesma ideia, Bianchetti reforça a importância e a necessidade das práticas 
de conhecimento no ato de leitura de um território, a partir do reconhecimento dos signos. 
Considera que a leitura é, antes de tudo, um reconhecimento dos “hieróglifos do território”: 
“Nada se descobre nem se aprende a não ser interpretando os signos”.23 

Essa abordagem que reconsidera o território não como um campo operativo abstrato, 
mas como resultado de uma longa e lenta estratificação de vestígios, vai de encontro à dis-
cussão de André Corboz24 em “O território como palimpsesto”. Nesse trabalho, Corboz, per-
correndo a história longa, recorda que, depois de dois séculos de gestão do território, onde a 
única receita conhecida tinha sido a tabula rasa, o território passa a reencontrar a dimensão 
do seu conceito, da sua espessura, com uma atenta consideração aos traços e às mutações que 
passam a integrar o planejamento, como um ponto de apoio ou um estímulo. “Um lugar, não 
é um dado, mas o resultado de uma condensação. [...] Compreendê-lo significa dar oportuni-
dade a uma intervenção mais inteligente”.25 E isso implica compreender que o território não 
19 SECCHI, B. Viaggio di formazioni. In: Urbanistica, n.9, 1999.
20 BIANCHETTI, C. Op. cit., p. 94.
21 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli, 1998.
22 SECCHI, B.; VIGANÒ, P. Piani e progetti recenti di Studio 1998. (Un programma per l´urbanistica). In: Urbanistica, n. 111, 
1998. p. 67.
23 BIANCHETTI. C. Op. cit., p. 10. 
24 Este argumento influenciou Secchi em suas pesquisas sobre a dispersão.
25 CORBOZ, A. Il território come palinsesto. In: Casabella n. 516, 1985. p. 23-24.
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é um produto de consumo que se pode substituir facilmente, pois cada território é único, por 
isso é necessário poder “reciclar”, poder usar mais uma vez, com o máximo cuidado. É por isso 
que o território se assemelha a um palimpsesto, a um “velho texto que os homens escreveram 
sobre o insubstituível material do solo, para depositar um novo, que respondesse às exigências 
de hoje, antes de entrar em desuso”.26

Para Bianchetti, nos anos 90 o território foi objeto de diversas escrituras, sempre mais 
numerosas por parte de projetos de arquitetura e de urbanismo, de programas, de políticas, 
de laboratórios de planejamento participativo, de mesas de negociações. Foi, porém, lido com 
muitas dificuldades, com incertezas crescentes que multiplicaram os pontos de vista e diminu-
íram os êxitos. “Ler é transformar a matéria-prima das nossas experiências de observação, a 
escuta e a interpretação, em algum conhecimento capaz de enriquecer ou modificar a noção 
do que lemos”.27 Partindo da constatação de que cada vez mais tem se tornado “fácil escrever 
bem e difícil ler bem”,28 Bianchetti cobra mais atenção na leitura do território. 

3.2 Dispersão urbana na Itália: uma questão anunciada

 Importante tema de pesquisa do urbanismo italiano, no final dos anos 80, a dispersão 
urbana é caracterizada pela baixa densidade, podendo ser percebida como um sentimento de 
algo diferente, eventualmente de oposição à cidade consolidada, assumindo um significado 
diferente das formas fechadas, fáceis de serem identificadas na cartografia.29 Na cidade con-
temporânea, os territórios de baixa densidade há muito tempo são uma característica marcan-
te: mostram um outro lado das cidades, que durante uma longa história foram compactas e 
conviveram com a situação de proximidade. 

A dispersão na Europa não é um fenômeno recente. Secchi recorda que, mesmo antes 
do Cinquecento, já se construíam vilas com jardins e parques dispersos no campo, como no 
caso das vilas na região de Vêneto ou na dos Flandres. Era um sinal claro de uma primeira fase 
de apropriação e adensamento de um território disperso, assim como no século XVII já havia 
se iniciado a tradição das casas de campo inglesas.30 

Na representação das cidades elaboradas entre os séculos XVI e XIX, a cidade se apre-
senta com uma forma finita, em torno da qual se dispunha a área agrícola periurbana, que 
vivia uma relação de total dependência com a cidade. Na parte mais externa, estava o territó-
rio rural, onde muitas vezes era possível identificar somente um pequeno núcleo. Os subúr-
bios na metade do século XIX começam a ser construídos na Inglaterra e nos Estados Unidos, 
acompanhando o crescimento da classe média. Nesse período, a concentração urbana das 
metrópoles prevaleceu, mas no final do século já havia sinais de que os contornos estavam 
mudando.  Segundo Secchi, nos Flandres, no início do século XX, já existiam políticas públicas 
26 Idem. p. 27.
27  BIANCHETTI, C. Op. cit. p.10. 
28 Idem. p. 7
29 PAONE, F. La nozione di dispersione e l´urbanistica italiana. In: New territories. Roma: Officina Edizione, 2004.
30 SECCHI, B. La città del ventesimo secolo. Roma-Bari: Laterza, 2005.
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para incrementar a infraestrutura ferroviária, com o objetivo de evitar a formação de grandes 
concentrações proletárias nas cidades maiores.31  

  Durante o século XX iniciam as dúvidas e inquietações sobre essa identidade da cida-
de, e, a partir daí, as periferias nunca mais serão as mesmas. “A urbe não possui mais a mol-
dura de um tempo, possui uma outra”, observa Paone.32 A moldura desse novo território na 
Europa está ligada a novas adições urbanas, com a inserção de novos bairros residenciais, de 
uma segunda periferia que foge ao controle de um projeto, ou de ações do governo sobre o 
território periurbano e sobre as áreas adensadas, mas nunca urbanizadas, onde vive a maioria 
da população. Do ponto de vista físico, verifica-se a implantação de novas intervenções de 
infraestrutura e de atividades terciárias na parte externa da cidade, as quais guiam a organiza-
ção dos processos de difusão urbana, alargando e  espalhando o uso do território.

 Não se entende por dispersão urbana somente uma simples mudança física das mor-
fologias territoriais, ou uma periferia urbana que extrapola o território, mas a imagem de 
grande parte de paisagens contemporâneas, de espaços de uma nova urbanidade, que fazem 
da relação entre modelos de desenvolvimento, dos estilos de vida e paisagem os elementos 
de uma nova forma urbana. Trata-se de um espaço incerto que requer novos métodos de 
aproximação que consigam interpretar um território com problemas mais amplos do que os da 
cidade compacta.  O resultado é uma nova paisagem que não é mais cidade nem campo, mas 
um continuum, construído, “explodido” e fortemente interconectado. 33

 A noção da perda da relação tradicional entre cidade e campo foi um debate que se 
intensificou na Europa a partir dos anos 60, procurando ilustrar as grandes mudanças no pro-
cesso de produção, nos estilos de vida e nos modos de utilização do espaço. Para Secchi,34 a 
história da análise territorial na Itália é uma área de estudo com autonomia e identidade pró-
prias. Antes dos anos 60, a pesquisa arquitetônica e urbanística italiana já procurava encontrar 
novos conceitos para representar, com novas formas espaciais, as novas características do ter-
ritório. São da década de 1930 as contribuições pioneiras de Gustavo Giovanonni (1873-1947) 
e de Luigi Piccinato (1899-1983) para essa reflexão. 35

 Em 1930, Giovanonni publicou “Planos reguladores e política urbanística” em que 
desenvolveu a ideia de “desurbanização” como condição de um possível melhoramento das 
modalidades de transformação da cidade moderna. A desurbanização nasce em oposição às 
duas ideias que naquele momento assumiam um caráter extremo: uma do centro, encabeçada 
pelos arquitetos e urbanistas mais conservadores, e a outra representada pelas hipóteses que 
introduzem o conceito de região, cultivadas pelos mais jovens. Giovannoni criticava a ideia 
de um centro sobre uma forma urbana compacta, já que isso implicaria uma destruição das 

31 Idem, p.23.
32 PAONE, F. La nozione di dispersione e l´urbanistica italiana. In: New territories. Roma: Officina Edizione, 2004. p. 323.
33 GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. Tesi (Dottorato) – Università “Federico II”, Facoltà di Architettura, Dipartimento 
di Urbanistica, Napoli,  2006.
34 SECCHI, B. La stanca analisi. In: Urbanistica, n.105, 1995.
35 PAONE Op. cit.; GUIDA. Op. cit.
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velhas cidades em face das novas necessidades. Duvidava um pouco da aplicabilidade da se-
gunda ideia que, de acordo com ele, provocaria a criação de uma multiplicidade de centros e a 
implantação de edificações sobre uma região muito vasta. A desurbanização proposta por ele 
como uma alternativa de mediação entre essas duas ideias consistia em um processo dividido 
em três fases. 36

 A primeira fase diz respeito ao centro histórico, que deve proceder à adequação das 
exigências modernas a partir da modificação da sua configuração física. A segunda se atém à 
utilidade de produzir uma mudança intencional do centro, com o objetivo de interromper o 
crescimento indiferenciado em torno do centro antigo, que se torna cada vez mais reduzido e 
difícil de se adequar à imagem da cidade moderna. E, por último, a terceira fase propõe criar 
uma série de subúrbios, no modelo das cidades-jardins, para conter o crescimento urbano.37 É 
possível verificar então uma aproximação projetual, uma intencionalidade específica no con-
trole da urbanização, que, já nos tempos de Giovannonni, era considerada como um problema 
para a cidade. Na época, a criação de uma multiplicidade de centros era vista como uma pos-
sibilidade de “dispersar a edificação”.

 Luigi Piccinato, em 1944, publica o artigo “Conquistas”, em que reflete sobre a 
extensão do plano regulador para todo o âmbito administrativo do município, superando 
definitivamente a distinção entre o plano regulador e o plano de ampliação para a orga-
nização das extensões da forma urbana e do território agrícola, desvinculado de qualquer 
disciplina, já que não era considerado urbano. Nesse artigo, Piccinato aborda várias outras 
questões, tais como: a conservação urbana; a consciência das relações entre monumento 
e ambiente, entre objeto arquitetônico, como obra de arte, e contexto de pertencimento; 
o valor dos bairros como lugares da vida comum, sem ênfase ao isolamento das arqui-
teturas singulares.38 De acordo com Guida, Piccinato segue a herança de Giovannoni em 
uma linha de aproximação racionalista compreensiva, ao insistir na extensão do plano 
regulador dentro do território administrativo, abandonando a velha distinção entre área 
urbanizada e território agrícola. 39

 Naquele período, a Itália dialogava com os acontecimentos do resto da Europa e dos 
Estados Unidos, e estava em sintonia com o que fora discutido no Congresso de Amsterdã de 
1924.40 Temas importantes foram debatidos ali, como, por exemplo: as cidades-satélites, como 
maneira de organizar o crescimento da região metropolitana; os planos regionais, vistos como 
um movimento de reação às mudanças de dimensão do fenômeno urbano; e os cinturões ver-
des, entendidos como elementos fundamentais para a composição da cidade moderna.41 

36  PAONE, F. Op. cit.
37 Idem.
38 PAONE, F. Op. cit.
39 GUIDA, G. Op. cit.
40 Esse congresso foi organizado pela International Federation of Housing and Town Planning (IFHTP), fundada por Ebenezer 
Howard, em 1912. Participaram desse evento os italianos Minnuci e Cannizzaro, cuja síntese foi realizada por Unwin, 
Abercrombie, Schumacher e Hubbard (PAONE, Op. cit.).
41 GUIDA, G. Op. cit. 
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O tema que parece emergir com força é o da tutela da paisagem rural. Para Dona-
tella Calabi, esse é um tema novo para o urbanismo e nodal do ponto de vista teórico, já que 
oferece uma ótica diferente para estudar a relação cidade–campo, apresentando horizontes 
completamente diferentes para a prática urbanística.  A região é lugar de transformações eco-
nômicas e físicas não só do ponto de vista industrial, mas também das reservas agrícolas; a es-
fera territorial requer olhares muito mais complexos que extrapolam a questão da dimensão, 
implicando também uma revisão teórica.42

 Essa nova abordagem, na qual o conceito de região passa a ter um papel central, 
corresponde ao período do pós-guerra na Europa, quando os problemas do crescimento 
da cidade e a oportunidade de reconstrução se tornam os novos desafios do urbanismo, 
que até o final dos anos 50 eram tratados como “uma arquitetura de grande escala”, 
como um declínio da arquitetura.43 Entre o final dos anos 50 e metade dos anos 60 acon-
tece uma redescoberta da teorização do planejamento, e cidade e território passam a 
ser tratados como sistemas complexos. Carta assinala que o crescimento quantitativo e a 
expansão urbana tornam-se o tema dominante do urbanismo italiano nos anos 60. A ideia 
principal era a de que a cidade e o território aparecessem como o lugar do desequilíbrio 
e do conflito, juntamente com a convicção de que o crescimento devia ser planejado. Em 
vários países europeus, os esforços de planejamento desse período estão direcionados 
para uma nova dimensão dos problemas de transformação do espaço urbano. 44 Na Itália, 
as paisagens da dispersão que surgiram em decorrência da extinção da disciplina Urbanis-
mo são chamadas de “paisagens sem autores”, e revelam, como já anunciou Bianchetti, 
as diversas maneiras como os diferentes intérpretes leram e escreveram as paisagens da 
contemporaneidade. Esse fato aconteceu não só na Itália, mas também em boa parte do 
mundo, com diversos significados.45

De acordo com Guida, o tema da dispersão contém um “significado aberto” que pode 
ser interpretado de diversas maneiras dentro do contexto discursivo no qual é colocado e não 
pode ser facilmente homologado somente com base em leituras de tipo morfológico, carac-
terizadas por uma repetição de explorações.46 Para Antonio Font, as recentes transformações 
nos territórios colocaram em discussão os conteúdos do conhecimento urbanístico consolida-
do, exigindo novas maneiras de olhar a realidade e de refletir sobre a necessidade de adequar 
os instrumentos disciplinares utilizados seja para descrevê-la e interpretá-la, seja para planejá-
-la.47 Cabe verificar como se posiciona Secchi nessa interpretação, considerando que, desde o 
final dos anos 80, ele tem procurado avançar hipóteses teóricas e projetuais para os territórios 
da dispersão. 

42 CALABI, D. Storia dell´urbanistica europea. Milano: Mondadori, 2004.
43 CARTA, M. Op. Cit.
44 Idem.
45 BIANCHETTI, C. Op. cit.
46 GUIDA, G. Op. cit.
47 FONT, A. L´esplosione della città: progetto Internazionale di ricerca universitaria. In: INDOVINA, F.; FREGOLENT L.; SAVINO, 
M. L´esplosione della città. Bologna: Compositori, 2005. 
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3.3 Urbanização dispersa: um roteiro bibliográfico

 Secchi conduziu a pesquisa sobre a dispersão urbana nos anos 90 em três principais 
vertentes: participando das pesquisas de descrição e interpretação do território italiano, no 
curso de Urbanismo no IUAV, desenvolvendo planos para cidades italianas (Pescara, La Spezia, 
Brescia, Prato, Pesaro, Bergamo, por exemplo) e estudando  algumas regiões do Flandres me-
ridional. Nessas três esferas, Secchi procurava uma descrição e interpretação mais sofisticada 
dos territórios da dispersão, tendo como guia o próprio território e tentando articular com 
um quadro de referências dentro de um conjunto amplo de tradições disciplinares. O tema de 
pesquisa em mais evidência no trabalho de Secchi, nesse período, estava ligado a uma inter-
pretação da evolução das estruturas urbanas italianas. Alguns resultados de pesquisa, junta-
mente com reflexões desenvolvidas por Secchi e publicadas em revistas, passaram a compor 
parte de um roteiro bibliográfico importante para se pensar a dispersão na Itália e na Europa. 
Esse roteiro, que parece ser um consenso nas pesquisas italianas, com autores reconhecidos 
e divulgados em vários meios (Piccinato, De Carlo, Astengo, Indovina), também apresenta o 
percurso da contribuição deles para o tema. 

A contribuição de Secchi e Viganò é divulgada principalmente dentro do curso de Dou-
torado, e no âmbito de um Master europeu em Urbanismo, em colaboração com mais três 
universidades (UPC-Barcelona, TU-Delft, KU-Leuven). Como o curso de Doutorado tem como 
prática a publicação das pesquisas que desenvolve e dos resultados dos workshops anuais, 
essa contribuição de Secchi e Viganò tem ultrapassado os limites de Veneza e alcançado outros 
horizontes. O início da reflexão de Secchi sobre o tema pode ser também conferido em seus 
artigos da primeira metade dos anos 90 nas revistas Casabella e Urbanistica.

É certo que um tema tão complexo como o da dispersão pode ser tratado de diversas 
maneiras e com diferentes declinações, estando muito ligado ao contexto a que diz respei-
to e aos interesses de cada estudo. O núcleo de pesquisa de Secchi, que apresenta um dos 
caminhos possíveis, tem-se firmado como uma linha coerente e inovadora. Alguns de seus 
ex-alunos e colaboradores que passaram a seguir caminhos paralelos e autônomos se incluí-
ram também na bibliografia de referência (Boeri, Lanzani, Munarim, Tosi), mostrando que as 
pesquisas do IUAV têm sido frutíferas.

Para ilustrar melhor a contribuição que Secchi tem promovido para o estudo da disper-
são urbana, é que se torna útil apresentar esse roteiro bibliográfico, percorrendo os autores 
destacados por ele, apresentando a síntese das principais ideias e dando ênfase ao detalha-
mento das suas contribuições. 

Em 1959, Samonà publica um texto que aborda “a nova dimensão urbana”, 48 em que 
faz uma defesa das vantagens da grande cidade e critica o modelo de cidade jardim, defendido 
por Lewis Munford, e as utopias antiurbanas do século XIX. O tema emergente do texto é a nova 
48 SAMONÀ, G. L´urbanistica e l´avvenire della città negli stati europei. Vicenza: Marsilio, 1966. Tema debatido também em La 
nuova dimensione della città, conversações no Seminário de Urbanismo e Técnica de Planejamento, Napoli, 1959. (Fonte: DI 
BIAGI, P. & GABELLINI, P. Urbanisti italiani. Roma: Laterza, 1992).
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dimensão na projetação da cidade.49 Considerado por Secchi um dos mais importantes teóricos 
das décadas de 1960 e 1970,50 Samonà apresenta um olhar atento sobre a cidade do século XIX, 
a partir de um ponto de vista “territorial” referente a uma nova dimensão das transformações. 
Enumera uma série de estudos de caso de cidades e projetos, que se tornarão um laboratório de 
reflexão importante. Alerta nesse momento para a necessidade de uma perspectiva de integra-
ção e coordenação entre cidade e campo, dentro de uma nova interpretação de descentraliza-
ção, tendo como referência uma nova história da cidade que parece estar surgindo.51 

 Ao explicitar a nova dimensão, Samonà aborda o problema que agitava o planejamen-
to naquela época: a cidade contemporânea era maior do que a do passado e continuava se 
expandindo. A preocupação com a escala do território é uma parte importante do projeto e 
coloca em evidência a dificuldade de trabalhar com essa dimensão. Mas é o seminário inter-
nacional “A nova dimensão da cidade, a cidade-região”, ocorrido em 1962, em Stresa, que 
contribuiu definitivamente para sistematizar os novos fenômenos, percebidos em algumas 
tendências do planejamento urbano. O relatório desse evento é considerado como um dos 
textos mais interessantes que foram produzidos pelos urbanistas na época. Na opinião de 
Indovina, o grande mérito desse relatório é o de antecipar visões de fenômenos que vieram a 
se manifestar somente depois de trinta anos. A síntese desse evento, que foi redigida por De 
Carlo, tornou-se um documento bastante debatido nos estudos de dispersão na Itália. Nele se 
apontam quatro hipóteses sobre a cidade-região: 

A primeira hipótese considera que a cidade-região é uma cidade que se ex-
pande e se espalha no território sob forma de um contínuo urbano. Trata-
-se, na minha opinião, de uma hipótese errada e confusa [...]. A segunda 
hipótese considera que a cidade-região é um aglomerado de centros, que, 
mesmo sendo envolvidos num processo de desenvolvimento comum, con-
servam a sua existência autônoma. Persistem as distinções entre cidade e 
cidade, cidade e campo, periferias e centros, subúrbios e núcleos urbanos. 
Trata-se, enfim, de um entorno territorial no qual continuam a agir os fato-
res de heterogeneidade tradicional e onde, portanto, não existem as condi-
ções de integração que são típicas da cidade-região. A terceira hipótese [...] 
considera a cidade-região como um artifício de forma, capaz de resolver 
os problemas da congestão. [...] Enfim, há uma quarta hipótese – com a 
qual pessoalmente concordo – que considera a cidade-região como rela-
ção dinâmica que substituiu a relação estática da cidade tradicional. Nes-
sa relação, a cidade se configura como o lugar de situações homogêneas 
em contínua mutação, onde cada parte se integra com as outras, segundo 
uma relação que se modifica em cada fase do desenvolvimento; por isso, a 

49 INFUSSI, F. Giuseppe Samonà, L´urbanista e l´avvenire della città negli stati europei, 1959: un programma di ricerca. In: DI 
BIAGI, P. (Curatore). I classici dell´urbanistica moderna. Roma: Donzelli, 2002.
50 SECCHI, B. Il racconto urbanistico.Torino: Einaudi, 1984.
51 INFUSSI, F. Giuseppe Samonà: una cultura per conciliare tradizione e innovazione. IN: DI BIAGI, P. & GABELLINI P. Urbanisti 
italiani. Roma:Laterza, 1992.
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interpretação dos fenômenos e as ações de intervenção devem ser neces-
sariamente globais e, ao mesmo tempo, elásticas. Por consequência, [...] a 
cidade-região é caracterizada por uma multiplicidade de interesses que se 
difundem sobre o território inteiro, colocando-o num estado de permanen-
te dinamismo, pela alternância do peso de cada uma das suas partes em 
relação ao papel que elas exercem no momento em que são consideradas 
pela presença de estruturas abertas, pela tendência de se expressar em 
configurações formais não estilizadas e em contínuo movimento, vincula-
das à dinâmica das situações.52 

Na época da publicação dessa síntese de De Carlo, Aldo Rossi,  redator da revista Casa-
bella, escreveu um artigo em que manifestava preocupação com a necessidade de uma revi-
são conceitual da cidade e do urbanismo:

Em virtude das rápidas transformações dos últimos anos, as principais cida-
des italianas apresentam aquela evolução, que já tinha sido produzida em 
outros países, pela qual o termo “cidade” já não é mais suficiente para definir 
a nova realidade urbana, caracterizada por aquele conjunto de inter-relações 
econômicas, sociais e espaciais que constituem a área metropolitana. 53

 Ludovico Quaroni  também se manifestou, afirmando que, de fato, essa nova cidade

permite aos urbanistas não gastar inutilmente o cérebro para encontrar a 
dimensão ideal da cidade e, ao mesmo tempo, oferecer aos seus habitantes 
numerosos e diversos ambientes para viver. É uma “nova cidade”, cujo ele-
mento de conexão é o espaço aberto.54 

 Secchi e Viganò recordam que, no mesmo ano desse seminário, a revista Casabella 
Continuità publicou um artigo de Giorgio Piccinato, Vieri Quilici e Manfredo Tafuri intitula-
do “A cidade-território, rumo a uma nova dimensão”, 55 em que defendem a ideia de que o 
termo “cidade-território” já é uma tentativa tímida de solução para a questão da dimensão 
fundamental a se fazer referência na nova forma de desenvolvimento que estava surgindo. 
O termo “cidade-região”, segundo eles, já indicaria uma mudança de escala nas indagações 
sobre a estrutura e não somente uma maneira diferente de angulação visual. Piccinato, 

52 DE CARLO, apud INDOVINA. IN: INDOVINA, F., FREGOLENT L., SAVINO, M. L´esplosione della città. Bologna: Compositori, 
2005. p.17.
53 ROSSI, A. Nuovi problemi. In: Casabella-continuità n.264, 1962. p. 3
54 QUARONI, apud LOMBARDO, T. La città normale: una, nessuna, centomila. Tesi (Dottorato di Urbanística: Ciclo XX) IUAV, 
Venezia, 2008. p. 47.
55 PICCINATO, G., QUILICI, V., TAFURI, M. La città território, verso una nuova dimensione. In: Casabella Continuità, n.270, 1962. 
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Quilici e Tafuri, a partir da reflexão sobre os desenvolvimentos da cidade contemporânea, 
discutem a relação entre a cidade e o território, constroem hipóteses sobre a forma dessa 
cidade, seus valores ideológicos, os novos instrumentos de atuação, e especulam sobre as 
novas indicações de um método para enfrentar a nova escala e o novo fenômeno de trans-
formação estrutural. Segundo os autores, é necessário dar um salto cultural porque essa 
nova realidade não trata simplesmente de uma atualização dos instrumentos de interven-
ção, mas principalmente da individualização de temas novos e da relação entre eles, que 
assumem uma trama estrutural própria. 

Em 1965, Gregotti apresentou uma reflexão interessante sobre a possibilidade de ge-
renciar o território, em um artigo, tema aprofundado, em 1966 no livro Território da arquitetu-
ra. Analisando a expansão espacial e a aceleração temporal das modificações do ambiente, o 
autor constata que os arquitetos tiveram de elaborar, em torno do conceito de cidade-região, 
instrumentos de projetação até então ignorados. A possibilidade que Gregotti vislumbrava 
era a do reconhecimento da construção da paisagem, um campo, segundo ele, de específica 
competência arquitetônica, na qual se pudesse implantar uma operação que levasse à cons-
trução de uma geografia intencional e a uma imagem significante do ambiente em que nos 
movemos, considerando o ambiente total, funcionalmente indistinto, como concreto formal.56 
Tendo como base as leituras fenomenológicas, Gregotti reconsiderou a relação entre socieda-
de, seus abrigos e seu território, focalizando a maneira como as construções de grande escala 
estabelecem relação com o lugar natural.57 

A nova dimensão urbana obrigou o arquiteto a sair de uma concessão formal e estática 
do projeto da cidade e a se confrontar com a complexidade, a multiplicidade e o movimento 
da vida contemporânea. Giuseppe Samonà, ao desenvolver experiências de planejamento a 
partir dos anos 60, como no plano territorial para Trentino, detectou a urgência de uma pers-
pectiva de integração e coordenação entre a cidade e o campo para fundar uma nova história 
da cidade. Com uma descrição interessante do território, Samonà soube ler as potencialida-
des e problemas da região, e criou o conceito de campagna urbanizzata, como antídoto ao 
despovoamento do campo e ao abandono de grandes partes do território em decorrência da 
emigração. Afirma que o “êxodo não era uma escolha livre”58 e propõe um reequilíbrio entre o 
campo e a cidade, com a intenção de conseguir uma unidade de desenvolvimento local. 

Segundo Secchi, na década de 1960, a França também estava desenvolvendo pesquisas 
importantes, nas quais prevaleciam, sobretudo, os discursos de geógrafos e sociólogos, com 
uma atenção particular ao modo de habitar na casa individual e nas relações e práticas de 
habitações no território. Essa temática muito lhe interessava. É a época, por exemplo, em que 
Henry Lefebvre levanta a questão da fragmentação do território, com o desenvolvimento, em 
1966-1967, da ideia da ville eclatée; em 1976, G. Bauer e J. M. Roux analisam o fenômeno da 

56 GREGOTTI, V. Território da arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1975.
57 RyKWERT, J. Gregotti Associati. Milano: Rizzoli, 1995.
58 ZANON, B. Tre generazione di piani territoriali in Trentino. Dipartamento di Ingegneria Civile e Ambientale. Università degli Studi di 
Trento. (<http://www.partitodemocraticotrentino.it/uploaded/Pianificazione_Territoriale_in_Trentino_Zanon.pdf>)
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reurbanização, da dispersão da ville epoupilée, da ville parc e, em 1997, G. Dubois Taine e B. 
Calais desvendam as particularidades da ville emergent. 

Na Itália, diferentemente desse olhar geográfico, a partir dos anos 80 se reforça em 
primeiro plano a figura do urbanista atento às formas do território e, depois, aquela do geó-
grafo urbano.59 É em meados dessa década que começam a ser apresentados os resultados de 
algumas pesquisas importantes sobre a urbanização difusa italiana.

De 1982 a 1988, Giovanni Astengo coordena uma pesquisa urbanística de interesse na-
cional denominada IT.URB 80, que envolve universidades e estudiosos em um estudo comparati-
vo de processos de urbanização entre 1951 e 1981, em áreas significativas, identificadas em nível 
regional. O objetivo era examinar os aspectos físicos, quantitativos e qualitativos, concentrando-
-se no tema do “consumo do solo”. Nessa pesquisa, marcada por posições dissidentes, a disper-
são urbana foi avaliada como um fenômeno negativo para os equilíbrios territoriais. 60  

Em 1986, Giorgio Piccinato publicou a pesquisa Processos de urbanização difusa no 
Vêneto, coordenada por ele, e, no mesmo ano, juntamente com Mariano Sartore apresentou 
os resultados da pesquisa Espaço rural e urbanização difusa: o caso do Vêneto. Ao analisar 
as transformações físicas do território rural em uma área compreendida entre as províncias 
de Pádua, Veneza e Treviso, esses estudos concentravam-se na dominância rural dos novos 
espaços analisados. Destacavam quatro modelos “ideais típicos”, com base em uma classifi-
cação associada às diferentes situações sociais:61 as casas dispersas, as edificações ao longo 
da estrada, as microaglomerações, os aglomerados. A partir de um estudo sociomorfológico, 
fixam a atenção sobre a forma da dispersão, desenvolvendo a imagem da “urbanização difu-
sa” que, de acordo com Sartore, é uma síntese interpretativa da copresença e fragmentação 
de atividades diferentes, de usos agrícolas e urbanos, do aparente não reconhecimento de 
regras constitutivas da estrutura urbana caracterizada por uma ausência de lugares urbanos 
de referência.62

Em 1988, Secchi apresenta o conceito de “cidade reticulada”, que surgiu a partir das des-
crições feitas para o Plano Territorial para La Spezia,63 desenvolvido com Paola Viganò e Arturo 
Lanzani. Trata-se, segundo ele, de uma primeira ideia da cidade-difusa. A partir da descrição des-
sa “cidade”, os autores identificam um local onde a permanência forte de alguns signos ligados à 
infraestrutura principal do território e ao papel dos elementos naturais evidencia a racionalidade 
que no tempo guiou o crescimento e foi por eles denominada razionalità minimale.

A descrição atenta sobre a forma da cidade e do território, caracterizados por uma 
urbanização dispersa, revelou uma maneira suburbana, em casas isoladas com jardim que 
correspondem à formação de economias, à implantação de serviços e equipamentos de modo 
59 GABELLINI. P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010.
60 COSTA, A. 50Kmx50Km: Storie del futuro. In: VIGANÒ, Paola (Org.). Q2 New territories. Roma: Officina, 2004.
61 GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. 2007. Tese (Dottorato).  – Università “Federico II”, Facoltà di Architettura, 
Dipartimento di Urbanistica, Napoli, 2006.
62 SARTORE, apud GUIDA. Op. cit. 
63  PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO LA SPEZIA-VAL DI MAGRA. Milano: La Spezia, 1993
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complexo. Essa estrutura permitiu falar de uma grande cidade integrada, na qual os centros 
principais não eram mais os únicos polos de referência. É a partir desses aspectos que emerge 
a estrutura de uma cidade reticulada que se propõe como modelo de referência. Essa cidade 
se comporta de uma maneira diferente da cidade do século XIX, onde ao isolado fechado, 
completamente edificado e com dimensões cada vez mais reduzidas, se opõem as ideias da 
“quadra”, do “retículo” aberto, com os grandes espaços abertos no seu interior. 

Em algumas ocasiões, os aspectos gerados por fenômenos difusos são interpretados de 
forma caótica, Secchi, Viganò e Lanzani, entretanto, demonstram que é possível identificar a 
manifestação de uma estreita relação entre as características geomorfológicas, hidrográficas e 
vegetais do território e uma maneira prórpria de se apropriar do território. 

Essa leitura pode ser um ponto de partida interessante para a interpretação dos ter-
ritórios difusos e das situações em que a proximidade e a continuidade não dominam mais. 
O que se vê então é uma clara demarcação e separação do espaço externo. Uma observação 
que esclarece a existência de regras diferentes de apropriação e implantação no território 
– onde a “racionalidade” que guiou a formação dessa mesma “cidade difusa” se baseia em 
ações estritamente necessárias – consiste no uso de estratégias mais simples e elementares, 
fazendo uma máxima economia de esforços e meios expressivos. Efetuam-se então somente 
pequenas modificações do ambiente, utilizando estruturas herdadas do passado, introduzindo 
novas funções e um novo cenário físico, econômico e social, mas, sobretudo, guiando-se pela 
razionalità minimale.64 

Em 1989, a partir do estudo para o plano de Prato, Secchi e Viganò apresentam a ideia 
do dominó e do puzzle, para pensar uma nova estrutura de ordem, identificada a partir da 
leitura dos territórios dispersos. São duas metáforas que, segundo eles, ajudam a esclarecer 
a natureza mais geral do problema encontrado no espaço periférico, e uma tentativa de indi-
vidualizar soluções mais específicas para áreas difusas. O dominó e o puzzle funcionam como 
modelos operativos que auxiliam no mecanismo de juntar as peças encontradas no território. 
Com pequenas operações, poderão auxiliar na conexão e transformação da cidade difusa.

Ainda de acordo com Secchi e Viganò, os jogos de dominó e puzzle se utilizam de uma 
grelha como uma própria estrutura de ordem, em que definem um espaço interno onde estão 
os cheios e os vazios. Esses jogos assumem como estrutura de ordem uma figura; as ordens de 
aproximação e de continuidade entre as peças têm o objetivo de evidenciar a figura, de recom-
pô-la, de complementá-la, de realizá-la.65 Entretanto, Secchi adverte: “metáforas e analogias 
devem sempre ser utilizadas com grande ironia, como referências frágeis que não podem ser, 
de forma imediata e banal, traduzidas em um desenho”.66

É na descrição de alguns territórios que eles encontram essas metáforas. Por exemplo, 
na análise desenvolvida para a região da cidade de Prato, Secchi reflete sobre as características 

64 SECCHI, B. Tre piani: La Spezia, Ascoli, Bergamo. Milano: Franco Angeli, 1995.
65 VIGANÒ, P. La città elementare. Milano: Skira, 1999.
66 UN PROGETTO PER PRATO. Firenze: Alinea, 1996. p. 298.
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de uma região mais plana, caracterizada pelo que ele denomina “objetos leves”: pequenas 
casas, pequenas fábricas, escolas, casas comerciais, igrejas, por exemplo. Essa situação que 
se assemelha à de tantas outras áreas vastas da Itália contribui para a formação de cidades 
lineares, enquanto os objetos mais volumosos e pesados prosseguem na parte mais central 
dessa área, próximos às margens dos rios, contra a barreira das autoestradas ou das ferrovias. 
Ao tentar interpretar esse fenômeno, Secchi levanta uma série de causas, muitas delas óbvias, 
afirma ele, como aquelas ligadas a um conjunto de razões tecnológicas: as técnicas de cons-
trução de infraestrutura; a hidráulica das implantações urbanas; as ferrovias e autoestradas; 
a ampliação das superfícies destinadas à produção; a modificação, simplificação e redução 
tipológica dos edifícios industriais e residenciais; as transformações tecnológicas nos diversos 
processos produtivos e distributivos; os novos maquinários; os novos métodos de movimenta-
ção das mercadorias e da organização de trabalho.

 A planície se mostrou disponível para acolher tudo isso, colocando um mínimo de 
resistência e, através da sua maleabilidade, se tornou atrativa. As periferias de cidade como 
a de Prato, foram sendo construídas em decorrência de políticas urbanas intencionais, que 
foram colocando no espaço maleável da planície tudo aquilo que era recusado e que deveria 
ser distanciado. É o caso de cemitérios, mercados, matadouros, estações, depósitos, hospitais, 
bairros operários etc. Assim, estruturas e equipamentos passaram a conviver com vestígios de 
aggeratio romano,67 com as canalizações medievais e, também, com os mais recentes sistemas 
hidráulicos – enfim, com aquilo que Secchi denomina “capital fixo” depositado no território. 
Antes do instrumento do zoneamento, a “regra” que podia se perceber na construção dessas 
áreas periféricas era a de uma razionalità minimale, em que alguns poucos critérios influen-
ciavam nos comportamentos dos diversos atores da transformação desse capital fixo, muitos 
deles resistiam ao longo de séculos e garantiam a permanência com coerência e racionalidade. 
Os vestígios dos aggeratio, caracterizados por um traçado regular, são importantes porque foi 
a partir deles que foram sendo construídos uma imensa infraestrutura difusa e um sistema de 
subdivisão de campos, que se tornou também um sistema de regulação das águas, sistemas 
de percursos, medidas do espaço habitado. Ao lado desse sistema, as construções foram sur-
gindo, formando um longo filamento, entrelaçando-se e dando lugar a pequenos aglomerados 
e compondo uma forma “aberta” e sujeita a variações. 

A partir dessa trama, desse complexo patchwork composto por diversas malhas, por 
peças de diferentes funções e significados, por diversos materiais constitutivos da cidade, é 
possível, na opinião de Secchi, pensar em um grande puzzle ou em um grande dominó, ane-
xando novas peças. Ali a regra fundamental é extensiva, sempre ressaltando a superfície da 
malha; as diferentes malhas são justapostas taticamente, e o êxito do jogo depende em gran-
de parte da casualidade dessa justaposição. A imagem desse jogo serve para refletir sobre o 
valor da razionalità minimale, que não possui como objetivo uma forma definida da cidade, 
mas parte do reconhecimento e da importância do existente, procurando melhorá-lo. 

67 Trata-se da estrutura de implantação de núcleos dos antigos romanos  que possui um desenho de malha ortogonal. 
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O dominó e o puzzle são evidentemente duas metáforas utilizadas por Secchi não só 
para esclarecer melhor a natureza do espaço periférico, do território, mas, também, para indi-
vidualizar algumas soluções específicas. Essas soluções giram em torno do princípio de asso-
ciação, com atenção para a legitimidade de cada projeto específico. Considerando-se que uma 
cidade é feita mão a mão, como um dominó, deve-se, além dessa associação, pensar que cada 
pedaço compõe a figura do conjunto, como um puzzle, em que não é necessário conhecer a 
forma da figura antes de o jogo iniciar. A diferença entre os dois está justamente aí: no primei-
ro, a forma é pressuposta, preexistente ao processo; no segundo, o produto do jogo consiste 
em um processo que não preexiste. 68

Ao identificar as novas relações de hierarquia encontradas no território, onde a integra-
ção metropolitana do espaço regional não se dá a partir do modelo de cidade concentrada e 
compacta, Secchi e Viganò, assim como a pesquisa de Piccinato para a região do Vêneto, ante-
cipam uma discussão que logo depois vai ser coordenada por Indovina, que quer demonstrar 
a existência de uma nova maneira de organizar o espaço, razão pela qual inaugura a expressão 
città diffusa.

A pesquisa iniciada por Indovina em 1987, e publicada em 1990, abordou um território 
muito específico da região do Vêneto, também localizado entre as cidades de Veneza, Padova 
e Treviso. Seu objetivo era o de demonstrar a existência de um fenômeno territorial novo e de 
uma nova organização do espaço, para os quais foi individualizada a imagem da cidade difusa. 
Indovina chama a atenção para o fato de que esse conceito não deve ser assumido como uma 
metáfora já que ele é a descrição de uma tipologia de organização espacial. Aparentemente 
um produto espontâneo, a cidade difusa estudada por ele representa o êxito de uma política 
regional e comunal de uma região caracterizada por uma conotação socioeconômica. Essa re-
gião apresenta traços de interconexões produtivas nos serviços e na organização social, cada 
uma delas constituindo um vínculo para cada uma das outras, sem ter necessariamente uma 
cidade central que hierarquize as relações metropolitanas. 69

Muitas vezes o termo “cidade difusa” tem sido utilizado de maneira indiscriminada. 
O próprio Indovina70 alerta que ele deve ser utilizado só nos casos em que o amplo território 
urbanizado funcione como uma cidade verdadeira e própria. Ou seja, quando os habitantes 
da área tendem a utilizar todo o território para as suas necessidades, quando não se tratar 
somente de um território de grande mobilidade obrigatória, mas, sobretudo, de um território 
interessado em uma ampla mobilidade espontânea e facultativa. Isso também vai depender 
de uma série de condições, como, por exemplo, a presença de centros de várias dimensões; 
um território sem forte caracterização hierárquica, onde cada centro, mesmo exercendo o 
papel de “centro”, não consiga satisfazer todas as necessidades da vida cotidiana, onde exista 
uma área territorial com elementos de especializações funcionais múltiplas. Enfim, uma con-

68 VIGANÒ, P. Op. cit. 
69 INDOVINA, F (Org.). La città difusa. Venezia: Marsilio, 1990. 
70 INDOVINA, F. (Org.). Nuovo lessico urbano. Milano: Franco Angeli, 2006.
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figuração que pareça apresentar, mesmo numa situação de baixa intensidade e densidade, as 
características urbanas da multiplicidade, das oportunidades e das diferenciações. 

Questões importantes para compreender a cidade difusa foram tratadas por Secchi em 
um texto intitulado “La periferia”,71 em que ele enumera os diferentes motivos para a grande 
atenção que essa parte da cidade está recebendo. Lembra que ali é não só o lugar onde se con-
centram os maiores problemas sociais, exacerbados pelas novas ondas de imigração dos países 
extraeuropeus, em função das novas formas que a multiplicidade e heterogeneidade social têm 
assumido, mas também do medo de que essa situação exploda em um novo conflito urbano. 
Ao descrever a periferia europeia, Secchi afirma que, além dos problemas já conhecidos, novos 
temas, como o abandono de áreas industriais, os importantes implantes tecnológicos, as rele-
vantes partes do “capital fixo”, estão chamando a atenção para a necessidade e oportunidade 
de novos projetos. A periferia, segundo ele, apresenta uma forte resistência, e não aceita ser 
incluída nas fronteiras convencionais. Ao resistir às engenharias institucionais, ela procura como 
saída o seu próprio localismo, a sua própria identidade, que, para Secchi, é caleidoscópica. 

Na opinião do urbanista, não se pode mais estigmatizar a periferia como o lugar da au-
sência, ou da contraposição entre a cidade histórica e a paisagem rural. O autor reforça a ideia 
de que, além de planos e projetos, ela precisa de uma descrição pertinente e de explicações 
específicas. É preciso, segundo ele, um olhar exterior, lá de onde o território começa a ser ha-
bitado por uma população que não está mais ligada aos modos rurais nem ao estereótipo do 
homem metropolitano.  A sensação descrita por Secchi é a de que, em muitos casos, estamos 
imersos no espaço urbano sem sabermos nos referir a um centro, sem mesmo conseguirmos 
atribuir a formação à expansão explosiva de um centro urbano importante, sendo difícil esta-
belecer o limite e estimar a extensão desse imenso espaço urbano. 

A descrição que Secchi faz é a de que essa periferia parece ser o êxito de uma inundação 
de uma massa homogênea de pequenas casas unifamiliares nos lotes, onde é possível identificar 
alguns “coágulos mais sólidos e densos, enclaves caóticos de materiais incoerentes, periferias 
que englobam, quase escondem e apagam o traçado das cidades históricas”. Entre os diversos 
coágulos estão, de forma desordenada, placas e filamentos feitos de materiais diferentes, como 
as torres dos centros direcionais, as chaminés das zonas industriais, as estradas do comércio. No 
meio disso tudo, estão os amplos espaços verdes, pedaços de campo na extensão urbanizada, 
uma agricultura que consegue resistir às edificações, as áreas à espera de futuras expansões 
urbanas. Qualquer um que sobrevoe a Europa, ou faça somente um exercício mental observan-
do os mapas, só pode ficar assombrado.72 Secchi recorda que, desde o início, a formação dessa 
periferia esteve associada ao aumento da mobilidade física e social consentida pelos modernos 
meios de comunicação, primeiro pela ferrovia e depois pelo automóvel.  

Para esses coágulos densos e duros, Secchi sugere uma leitura que não se sobreponha 
a imagens e vocabulários formados em outros tempos, quando ainda era possível pensar em 

71 SECCHI, B. La periferia. In: Casabella, n. 583, 1991.
72 Idem, p. 20.



123

“lugares centrais” em torno dos quais estava uma “periferia” de residências e, entre as quais, 
permeava o “vazio” do campo. Ele propõe, então, o reconhecimento de uma forma estável, 
em que se consideram as partes sólidas, densas e complexas, os “coágulos”, os “filamentos” 
e as “placas” da cidade policêntrica, as cidades históricas e as suas periferias imediatas, os 
bairros da cidade pública, as estradas do comércio, as zonas industriais, como partes instá-
veis do ponto de vista social, funcional e morfológica, das quais possam ser colhidos, através 
do projeto, novos papéis e possibilidades. Segundo Secchi, na aparente homogeneidade se 
podem “colher novas polarizações, novas desigualdades, novas formas de marginalidade e 
pobreza, novas minorias excluídas”. Ao mesmo tempo em que se identificam exclusões típicas 
da “minoria”, consolidam-se redes familiares e a formação de bairros elitizados isolados, longe 
das minorias. 

Uma cota grande da população europeia vive dentro da grande extensão do território 
intensamente edificado, dentro de um espaço que não é cidade, nem campo, afirma Secchi. 
Enumera algumas especificidades das diferentes periferias europeias, tipologica, morfológica 
e socialmente reconhecíveis, como

a “periferia verde” belga, a “coleção de protótipos estandardizados dispersos 
a granel”, como naquela [periferia] francesa, “lugar do subterfúgio planificado 
que enche a paisagem de construções de arquitetura  óbvia e de péssimo gos-
to”, como na Inglaterra e na Holanda, nas quais se apresenta o “desejo ardente 
de ser comme il faut e seguir a moda” como nos novos subúrbios alemães, área 
na qual parece concentrar-se a pretensão, a vulgaridade, mas também a inven-
ção tipológica, como na metrópole brianzola73 e na “cidade difusa” vêneta, essa 
parte “improvisada, eclética e libertina” da cidade europeia.74

 Nesse caleidoscópio, continuidade e inovação, conservação e mudanças convivem e 
integram-se. Para Secchi, em nenhuma outra área o passado foi tão cancelado e, ao mesmo 
tempo, conservado. Parece contraditório, mas, olhando os mapas, Secchi reconhece ainda a 
presença, por exemplo, de antigas subdivisões dos campos, heranças da época dos romanos, 
ou ainda da tradição da cidade moderna; são partes de cidades que crescem sem tabula rasa. 
Porém, de modo desordenado na aparente homogeneidade interrompida por “coágulos” mais 
resistentes, encontra-se também o agrupamento caótico de materiais urbanos incoerentes. 

Um “mundo de objetos” é assim que Secchi se refere à periferia, a essa parte onde, 
segundo ele, se interrompeu de modo mais evidente o fio da continuidade histórica e onde só 
as “escavações arqueológicas” poderiam ordenar o acúmulo de objetos e experiências. Secchi 
identifica um certo desânimo ao analisar essas áreas, em razão da incapacidade e impossibili-
dade de essas experiências inspirarem um programa, uma nova regra compositiva. O esvazia-

73 Referente a região de Brianzola, área geográfica da Lombardia, no norte da Itália.
74 SECCHI, B. La periferia. Op. cit., p. 20. 
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mento é uma característica que, segundo Secchi, parece dominar, já que os edifícios parecem 
ser cada vez mais abstratos, e a cidade histórica, cada vez mais menos real, se mostra um gran-
de trompe-l´oeil. Tem, porém, uma função importante nessa cidade difusa, já que a população 
que reside nela, ou na periferia, ama esses espaços unitários, onde em massa, em ritmo diário, 
semanal ou sazonal, passeia, faz compras, para ver e ser vista. Uma última descrição importan-
te que Secchi faz é a de que parece estar se formando na Europa uma nova “ecologia” urbana, 
ou, melhor, uma multiplicidade de novas ecologias entre elas sobrepostas e interligadas. 

 Em 1993, Stefano Boeri e Arturo Lanzani, dois ex-colaboradores de Secchi, juntamente 
com Edoardo Marini, apresentaram uma leitura da região de Milão, em O território que muda, 
procurando aprofundar a pesquisa de diferentes parcelas urbanas e de figuras da urbanização 
emergente da área milanesa.  Interpretando, por um lado, matrizes de longa duração e as evo-
luções mais recentes e evidenciando, por outro, várias situações urbanas inéditas, analisam 
os signos mais visíveis nas paisagens decorrentes das profundas transformações no modo de 
vida, de consumo, de trabalho e habitação.75 

Uma das hipóteses desse trabalho é a de que os signos podem ajudar a entender me-
lhor alguns aspectos da vida social que se desenvolve no território físico, e, assim, condiciona 
as formas do território e suas contínuas variações. Os autores propõem, com isso, ampliar o 
olhar para colher esses signos físicos que evoluíram marcados por componentes sociais e esti-
los de vida individuais. Para isso, identificaram e detalharam os ritmos lentos e os mais rápidos 
encontrados em todo o território. São característicos da difusão milanesa, mas possuem tam-
bém aspectos bastante comuns ao habitat urbano europeu. Ao avaliar essa pesquisa, Secchi 
destaca o trabalho interessante de descrição do território feitos pelos autores, que trouxeram 
novos termos e expressão para a temática da dispersão. O mérito da pesquisa, afirma Secchi, 
é o de colocar em evidência alguns novos “materiais urbanos”, que parecem ter consolidado 
uma identidade própria e uma estabilidade tipológica.76

 Também no ano de 1993 Secchi organizou um seminário internacional para discutir os 
resultados da pesquisa As transformações do habitat urbano na Europa, que estava coorde-
nando, contando com a participação de pesquisadores de outras partes da Europa.77 Na refle-
xão sobre o tema da pesquisa, ele afirma que as transformações do habitat na Europa estão 
sendo evocadas com linguagens e formas de discursos vagos,  que precisam ser avaliados e 
debatidos. Ele destaca duas aproximações na condução dessas pesquisas, que colhem, nas 
economias e na sociedade, aspectos diferentes, mesmo se sobrepostos e interligados.78

75 BOERI S., LANZANI A., MARINI E.  Il territorio che cambia: ambiente, paesaggi e immagini della regione milanese. Milano: 
Abitare Segesta, 1993. 
76 SECCHI, B. Un commento ai risultati dello Studio. In: BOERI S.; LANZANI A.; MARINI E.  Il território che cambia. Ambiente, 
paesaggi e immagini della regione milanese. Milano: Abitare Segesta, 1993.
77 O seminário contou com um grupo grande de pesquisadores italianos, em grande parte ligados ao IUAV, e com convidados 
externos que apresentaram estudos de caso específicos:  Groningen-Olanda (grupo dirigido por Ed Taverne); Lovanio-
Belgio (dirigido por Marcel Smets); Ginevra-Svizzera (de Alain Léveille); Oporto-Portugallo (por Nuno Portas). Ver SECCHI, B. 
Resocconto di una ricerca. In: Urbanistica, n. 103, 1995. 
78 SECCHI, B. Le trasformazioni dell´habitat urbano. In: Casabella, n. 600, 1993.
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 A primeira aproximação faz uso intensivo da estatística descritiva com um olhar atento 
às indicações demográficas relativas às diferentes atividades e funções encontradas no territó-
rio. Geralmente o vocabulário que prevalece nesse tipo de análise é, por exemplo, desurbani-
zação, contraurbanização, declínio, desindustrialização e desconcentração. Essa linha investi-
gativa tende a reconstruir uma geografia e uma história da cidade sobreposta pela geografia e 
pela história do desenvolvimento. Reconhece hoje a presença de: grandes áreas metropolita-
nas e redes urbanas densas; polos metropolitanos e polos secundários integrados, ou em via 
de integração a essas áreas; áreas metropolitanas policêntricas e cidades isoladas. Em tudo se 
representa não só a “ação da cidade sobre o campo”, mas também o oposto.79 De acordo com 
Secchi, essa linha, em uma escala continental, seria representada pelas pesquisas de Saskia 
Sassen sobre a cidade global, e, em uma escala menor, seria determinada pela recusa de inte-
gração do novo localismo.80

A segunda aproximação faz uso intensivo da análise morfológica e considera a modali-
dade de ocupação do solo, os espaços abertos e os tipos edilícios, sua agregação, justaposição 
e combinações. O vocabulário recorrente é: abandono, heterogeneidade, fragmento, periferia 
interna, princípios de aglomeração, quadro ambiental. Essa linha se interroga sobre as mudan-
ças que acontecem em diversas escalas, no que diz respeito: às formas urbanas; aos modos 
concretos nos quais partes inteiras de cidade foram edificadas, modificadas e transformadas; 
à inserção de novos edifícios, bem como de infraestrutura; à sua dimensão e configuração, 
e à maneira como foram agregados ou combinados. Quase sempre novos nomes se fazem 
necessários para os novos objetos encontrados. Na tentativa de reconstruir uma topografia 
do espaço habitado, essa forma de análise procura coligar-se às mudanças reconhecidas pela 
técnica, pelas práticas sociais, pelos estilos de vida, bem como pela identidade dos sujeitos 
individuais e coletivos.81 

De acordo com Secchi, enquanto a “cidade física” se torna elemento importante para 
os estudos de transformações sociais, a pesquisa sociológica tem reforçado a importância dos 
fatores locais e territoriais para esse olhar. Nesse sentido, ele identifica uma terceira maneira 
de descrever as transformações do habitat urbano na Europa, o que leva em consideração o 
estudo da mudança dos estilos de vida e das práticas sociais. 

A descrição das transformações do habitat urbano se coloca, segundo Secchi, como 
uma “estratificação geológica”, ou seja, sobre planos contíguos. E, assim, de maneira seme-
lhante, se dispõem as descrições de redistribuição das atividades produtivas, da mudança 
das elites e, logo a seguir, da mudança do território na sua constituição física, isto é, do es-
paço habitável.82

No Seminário Internacional há pouco mencionado, Secchi discutiu estudos dos casos 
que estava pesquisando, como Pescara, La Spezia, o Vêneto e os Flandres meridionais, que 
79 Idem.
80 Idem, p.44.
81 Idem. p.44.
82 Idem.
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foram confrontados e comparados com as áreas de estudo apresentadas pelos convidados, na 
tentativa de desenvolver uma primeira rede de hipóteses interpretativas generalizantes. Os 
principais resultados podem ser assim sintetizados:83

- O novo habitat urbano é caracterizado principalmente pela dispersão e pelo uso am-
pliado do território.

- O novo habitat urbano não é acompanhado de uma mudança repentina, nem radical, 
de alguns comportamentos e práticas de uma sociedade, na qual a família e a pequena empre-
sa se tornam os centros decisórios nas principais escolhas da localização da residência e das 
diversas atividades produtivas.

- As decisões de localização das famílias possuem uma fundamental razionalità mini-
male, a racionalidade de quem procura as melhores condições de habitabilidade. 

- Na construção do novo habitat, os atores possuem objetivos, interesses, preconceitos 
e vínculos que determinam quadros ambientais bem diferentes dos tradicionais. 

Em 1996, Alberto Clementi, Giuseppe Dematteis e Pier Carlo Palermo publicaram os re-
sultados da pesquisa denominada Itaten, que coordenaram para o Ministero dei Lavori Pubblici. 
Seu objetivo era o de instituir um observatório permanente das transformações territoriais e 
uma revisão crítica das imagens mais tradicionais da morfologia social e física de cada região 
e das suas articulações no ambiente. Nesse grande trabalho de descrição e interpretação do 
território italiano, regiões foram pesquisadas por várias equipes que constataram o surgimento 
de morfologias bem diferentes, tanto na natureza como na extensão do espaço que ocupam em 
toda a Itália. Identificaram também poucas exceções onde o fenômeno não foi percebido. Em 
termos gerais, verificou-se que a distribuição urbana nas regiões com maior adensamento é ca-
racterizada por grandes signos naturais, que contribuem de modo determinante para a articula-
ção da estrutura dos territórios em corpos territoriais de aspectos morfológicos bem distintos.84

Secchi participou do projeto Itaten, na coordenação dos estudos sobre as áreas do Vê-
neto e de Friuli Venezia Giulia. Ao observar cuidadosamente as características dessas regiões, 
Secchi associa a dispersão a dois fatores fundamentais: um representado pela presença de 
“materiais urbanos” específicos como a casa isolada sobre o lote, o agrupamento modular 
de edifícios destinados ao setor produtivo, e a formação de “estradas comerciais”; o outro 
é caracterizado pelo “uso ampliado” do território, em consequência de modificações funda-
mentais nas práticas sociais. Esse uso é diferente do uso sistemático do espaço urbano que 
determina as práticas sociais dentro da cidade tradicional. Além da dispersão física, a pesquisa 
também identificou a existência de uma dispersão de identidades. Detectou-se que a iden-
tidade do habitante desse território não é homogênea, mas está carregada de sistemas de 
valores específicos, ligados muitas vezes a comportamentos característicos da maneira como 
se associam à sua cultura. 

83 SECCHI, B. Resocconto di una ricerca. In: Urbanistica, n.103, 1995, p.28.
84 CLEMENTI, A. La ricerca Itaten: forme del territorio italiano. In: Urbanistica, n. 106, 1996.
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 “A origem da dispersão no Vêneto é anterior à formação da grande cidade mo-
derna e da grande área metropolitana, e, por isso, não está ligada à cidade central”.85 
Secchi identificou que esse é um fenômeno autônomo relacionado ao desenvolvimento 
da região que passou, ao longo dos anos, de uma economia agrária para uma industrial 
de pequeno porte, de uma pequena indústria que nasceu nesse lugar e não foi causada 
por nenhum fenômeno de descentralização da cidade. Muitas famílias nunca moraram em 
áreas urbanas e nem mesmo pensaram em mudar do local onde vivem. A sociedade de lá 
é estável, mas não estática, e convive com aspectos da cultura tradicional e com as inova-
ções decorrentes da industrialização, filtrando-as e interpretando-as através das próprias 
características tradicionais. 

 Uma das conclusões de Secchi para essa cidade difusa da região do Vêneto é que ela 
não é nem urbana, nem rural, nem mesmo suburbana. O espaço ampliado entrelaça os ele-
mentos morfológicos do território, acolhendo mudanças no estilo de vida de seus habitantes. 
Trata-se de uma cidade cuja “espacialidade territorial” é composta de maneira diferente da 
cidade compacta ou do subúrbio, mas nunca de uma maneira incompleta.86 

A introdução da imagem da cidade difusa nos anos 90 foi importante para um novo 
posicionamento nas pesquisas sobre a dispersão na Europa. Secchi recorda que a cidade difu-
sa é um termo mais geral que sprawl, 87 e  serve para  caracterizar situações diferentes. Laura 
Fregolent88 alerta para o fato de que a utilização de neologismos, ou a criação de novos ter-
mos, é o sinal de um certo desconforto no tratamento e na interpretação dos fenômenos de 
crescimento e transformação dos modelos urbanos. Palavras como sprawl, suburbanização, 
campo urbanizado, contraurbanização, rururbanização e desurbanização se revelaram pouco 
a pouco insuficientes, ou não completamente eficientes para as novas realidades emergentes, 
e termos como ville eparpillée, cidade explodida, cidade difusa, cidade dispersa, territórios de 
baixa densidade, periurbanização se tornaram muitas vezes taxonomias descritivas novas, que 
se referem a realidades e contextos territoriais específicos.89 

Para Secchi, a cidade difusa europeia, e mais especificamente a italiana, engloba dentro 
de si não só os subúrbios aos quais o sprawl faz referência, mas também a cidade antiga e a 
sua longa história; a cidade moderna e a sua periferia; os aglomerados que surgem no campo 
perto das grandes metrópoles ou do pequeno centro urbano; as gated community, como a 
edificação das longas filas de casas unifamiliares com jardim, uma pequena oficina anexa à ha-
bitação; a zona industrial; a área agrícola ou a casa rural. Com base em suas pesquisas, Secchi 
esclarece que tudo isso, mesmo sem uma ordem aparente, não está motivado por uma fuga 

85 SECCHI, B. Veneto e Friuli Venezia Giulia. In: CLEMENTI, A.; DEMATTEIS, G.; PALERMO, P.P. Le forme del territorio italiano. 
Roma: Laterza, 1996. p. 126.
86 Idem, p.126.
87 Spraw, termo anglo-saxônico que nos Estado Unidos está vinculado a um modelo de uso do solo caracterizado por um 
crescimento disperso no exterior dos centros urbanos ao longo de autoestradas e arredores rurais, com baixa densidade e 
carência de transporte. GABELLINI. P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. p. 15
88 FREGOLENT L. Sconfinare. In: Nuovo Lessico urbano. Milano: Franco Angeli, 2006.
89 Idem. 
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da cidade, mas, ao contrário, por um progressivo adensamento de uma forma mais antiga de 
organização social e política entre sociedade e território.90 

É oportuno lembrar que na cidade americana, por exemplo, a dispersão foi caracteri-
zada pela “explosão”, seja em termos populacionais, seja de crescimento urbano. Nos Estados 
Unidos, o fenômeno do sprawl começou a ficar evidente no final dos anos 50 do século XX, 
originando subúrbios morfologica e arquitetonicamente homogêneos  habitados pelo mesmo 
grupo étnico e social, que formaram os bairros residenciais colocados não muito longe das 
cidades e acessíveis só com o automóvel.91 Nos anos 60, o geógrafo franco-americano Jean 
Gottmann chamou a atenção para o surgimento de uma “megalópole” nos EUA, percebendo 
um novo fenômeno em uma nova palavra. Juntamente com outros autores, como Janes Jacobs 
e Lewis, Gottmann viu no processo de suburbanização americano uma nova fronteira urbana 
e suburbana.92

 Para descrever o fenômeno da dispersão urbana, muitas vezes se recorre a definições e 
parâmetros interpretativos de origem anglo-saxônica desenvolvidos para explicar o fenômeno 
do sprawl, que foi comparado aos fenômenos diferentemente classificados como “difusão”, 
“dispersão”, “periurbanização”, eparpillement, mas com diferentes motivações, evoluções e 
manifestações formais e morfológicas. 

Ao analisar esse léxico sobre a dispersão urbana, é importante, portanto, identificar os 
contextos geográficos de que fazem parte e os modelos urbanos que procuram descrever. É 
necessário distinguir o âmbito de referência, colocar temporalmente os diversos fenômenos 
e transformações territoriais e descrever os processos de crescimento urbano dentro de um 
quadro de referências precisas. Falar de dispersão na Europa significa analisar e considerar um 
processo histórico de construção da cidade bem diferente daquele da grande cidade metro-
politana americana ou das cidades dos países em desenvolvimento. As causas da dispersão, as 
motivações culturais e sociais são muitas vezes completamente diferentes e incidem sobre a 
manifestação morfológica e espacial do fenômeno. 

Contemporaneamente à formulação do conceito de cidade difusa na Itália, foram de-
senvolvidos os conceitos de suburbia-technoburb (1987) por Robert Fishman; edge city (1991) 
por Joel Garreau; global city (1991) por Saskia Sassen; post-metropolis (1992) por Edward Soja; 
telépolis (1994) por Javier Echeverria; metápolis (1995), por François Ascher; big city (1995) 
por William J. Mitchell; megacity (1996) por Manuel Castells , e hiperville por André Corboz 
(1996). São exemplos de alguns dos conceitos que procuram descrever os fenômenos recen-
tes, com abordagens teóricas variadas que convergem na tentativa de identificar novos fenô-
menos e tipos de cidade. 

O termo technoburb de Fishman foi criado para descrever situações de descentraliza-
ção na América que o autor considera não como um fenômeno de suburbanização, mas como 

90 SECCHI, B. Le forme della città. Texto apresentado em um seminário em Ferrara, em abril de 2008.
91 FREGOLENT, L. Op. cit. 
92 RUFI, J. V. Nuove parole, nuove città. In: Archivio di Studi Urbani e Regionali, n.81, 2004.
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a criação de uma nova cidade. Caracteriza-se por uma periferia que emergiu como uma unida-
de socioeconômica viável, com estruturas disseminadas ao longo do sistema viário e ocupadas 
por funções urbanas mistas, que incorporam centros comerciais, parques industriais, comple-
xos de oficinas, campi universitários, hospitais, escolas e uma gama completa de tipologias 
residenciais. As technoburb possuem alguma semelhança com as edge cities do jornalista Joel 
Garreau. Esse termo foi usado, também nos Estados Unidos, para explicar um novo modelo so-
cial, econômico e territorial caracterizado por cidades de confins ou de fronteira. Para o autor, 
não se trata de subúrbios ou cidades-satélites, mas de outro tipo de cidade, independente dos 
centros metropolitanos. Nascidos em decorrência das ações de agentes imobiliários, nas edge 
cities estão presentes o espírito de comunidade, de pertencimento. 93

A “cidade global”, termo criado por Saskia Sassen, diz respeito a um território bem 
circunscrito e protegido, que surge pela globalização crescente da atividade econômica e pela 
intensificação de serviços da organização da economia, manifesta nas empresas de todos os 
setores.94 Essas cidades globais, referentes a grandes cidades como Londres, Tóquio ou Los 
Angeles, atuam principalmente como centros financeiros e lugares de produção de serviços 
especializados que tornam possível o controle mundial.95 Num sentido mais topológico, essas 
cidades globais seriam territórios onde se exerce uma série de funções de organização e con-
trole sobre a economia global e os fluxos de inversões em uma escala planetária.96

 Como a primeira metrópole a ser indicada como uma post-metropolis, Los Angeles foi 
objeto da análise de Soja. Não diz respeito somente a um conceito urbanístico, mas é tam-
bém uma questão de relações sociais e espaço-temporais. É a metrópole capaz de conter a 
máxima fragmentação possível e, ao mesmo tempo, todos os elementos que tornam o mundo 
pequeno e contemporâneo. A post-metropolis é a “cidade-aleph”, a cidade que contém todas 
as cidades.97 

As novas tecnologias de comunicação e informação geraram, de acordo com o filósofo 
e matemático Javier Echeverria, um novo espaço social onde é possível construir a telópolis, a 
cidade global. É uma cidade que se sustenta em uma nova forma de economia, o telepolismo, 
que converte os âmbitos privados e públicos, e pode transformar o ócio em trabalho e o con-
sumo em produção. Ela existe na medida em que os cidadãos se inter-relacionem à distância, 
direta ou indiretamente.98 

Metapolis é um termo proposto pelo economista francês François Ascher, para desig-
nar a cidade hipercontemporânea.  É um conceito que pretende descrever uma morfologia e 
uma sociologia urbanas. Uma metápole é uma cidade profundamente heterogênea e não ne-
cessariamente constituída por contiguidade; contém no seu interior uma ou várias metrópoles 

93 Idem. 
94 MONGIN, O. A condição urbana: a cidade na era da globalização. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. 
95 COMPANS. R. Empreendedorismo urbano. São Paulo: Ed. Unesp, 2004.
96 MUÑOZ, F. Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: GG, 2008.
97 SOJA apud RUFI. Op. cit., p. 106. 
98 ECHEVERRIA, J. El crescimento de Telópolis. (<http://www.banquete.org>.)
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e desenvolve um crescimento radiocêntrico, linear ou metastático. Sua estrutura é dada pela 
cidade existente que se transforma por densificação, adição, conquista, transformação ou eli-
minação de bairros degradados, ou ainda por implosões. Com uma visão parecida à de Ascher, 
Corboz indicou a realidade de um fenômeno urbano, com características territoriais, que é 
funcionalmente fragmentado e perdeu boa parte das lógicas topológicas da cidade tradicional, 
principalmente aquela do centro-periferia, e toda a carga social e econômica que esses con-
ceitos comportavam. Com o termo “hipercidade”, numa analogia ao hipertexto, Corboz colo-
ca em discussão conceitos como homogeneidade e ordem, alertando para a necessidade de 
introduzir novos elementos de leitura que permitam romper com modelos passados.99 Outra 
interpretação ao termo é dada pelo próprio Corboz, quando, ao falar das “cidades em redes”, 
se refere a uma cidade onipresente, que contém todas as suas cidades “parciais”, fragmenta-
das, exercendo a sua influência sobre elas.100

Francesco Muñoz, ao refletir sobre esses novos conceitos, procurou agrupar os termos 
por orientações específicas, criando assim dois grupos.101 O primeiro abrange os conceitos 
orientados por uma explicação dos processos territoriais que expressam a reestruturação eco-
nômica pós-fordista: a cidade global (Saskia Sassen), a cidade sobre-exposta (Paul Virilio), a 
cidade informacional, as tecnópolis ou o espaço dos fluxos (Manuel Castells), telépolis ou a 
cidade a distância (Javier Echevarría), a cidade virtual ou a cidade de bits (William Mitchell), 
a metápolis (François Ascher) ou a pós-metrópole (Edward Soja). O segundo grupo se carac-
teriza por conceitos que, baseados no debate urbanístico de décadas anteriores, tentam ex-
plicar as dinâmicas urbanas de extensão do urbano sobre o território, como periurbanização, 
rururbanização, contraurbanização ou desurbanização. Esses conceitos procuram enfatizar os 
aspectos morfológicos que se referem às novas topologias da forma e do crescimento urbano, 
como, por exemplo: edge city ou exurbia (Joel Garreau), technoburb (Robert Fishman), flex-
-space (Ute Angelika Lehrer) ou periferia complexa ( Roger Keil). 

Entre os conceitos mais centrados sobre os aspectos funcionais – na tentativa de explicar a 
estrutura de um território, onde a integração metropolitana do espaço regional não se dá mais a 
partir do modelo de cidade concentrada ou compacta –, Muñoz  destaca  a ideia da cidade difusa. 

A pesquisa italiana sobre a urbanização difusa teve como traço fundamental a descri-
ção e explicação de um modelo de cidade baseado na baixa densidade e não na concentração, 
reconstruindo uma estrutura e uma lógica de cidade.102 Numa comparação com a experiência 
americana, cuja intensidade das relações metropolitanas são definidas por escala territorial e 
volume populacional, implicando um processo de urbanização extensa, a cidade difusa, pelo 
contrário, é produto direto da grande mobilidade da população residente em um território 
consideravelmente reduzido.103 

99 CORBOZ. A. L´ipercità (1994). In: CORBOZ, André. Ordine Sparso: saggi sull´arte, il metodo, la città e il territorio. Milano: 
Franco Angeli, 1998.
100 RUFI. J. Op. cit.
101 MUÑOZ, F. Op. cit. 
102 RUFI. J. Op. cit.
103 MUNÕZ,  F. Op. cit.
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O conceito da cidade difusa possui ampla divulgação e utilização, porém parece ser 
usado com diferentes modalidades. Luciano Vettoretto, por exemplo, identifica duas posições: 
a primeira utiliza, em grande escala, a imagem da cidade difusa nos textos urbanísticos, que é 
associada à imagem das sociedades das minorias e como “um novo tipo de cidade que nasce 
da crise da anterior”. A segunda posição vê a cidade difusa como uma forma possível de pro-
cesso de suburbanização, ligada à dinâmica do mercado imobiliário urbano e à ideologia da 
casa como propriedade. Dessa segunda perspectiva emerge uma conotação relativamente ne-
gativa do fenômeno e a solicitação para uma regulação pública eficiente dos desperdícios do 
solo.104 Convém salientar que a cidade da primeira posição é a cidade difusa de Secchi, como 
ele a viu e como ele a apresentou desde o início. 

Essa etapa do itinerário de pesquisa de Secchi finaliza aqui. Ele e Viganò indicaram 
ainda algumas publicações do início do século XXI: Tracce di città (2001), de Maria Chiara Tosi 
e Stefano Munarin; Atlas Zuidelijk West-Vlaanderen (2001), de Bruno De Meudler e Dehaene; 
Territórios de uma nova modernidade (2001), de Paola Viganò e After Sprawl (2002), de Xa-
veer de Geyter. Duas mostras importantes, em 2004, trataram dos territórios da dispersão na 
Europa: o projeto New territories, coordenado por Secchi e Viganò, e A explosão da cidade, 
que envolveu grupos de treze universidades da França, Itália, Portugal e Espanha. Esses temas 
serão apresentados no próximo capítulo. 

3.4 Tradição “elementarista”

A linha de pesquisa desenvolvida por Secchi e seus colaboradores sobre a urbanização 
dispersa exprime a possibilidade de compartilhar a análise socioeconômica do território com 
a análise do tipo morfológico, além do estudo dos estilos de vida e das práticas sociais dos 
diferentes grupos. O que se destaca é uma leitura que se liberta da predominância dos dados 
estatísticos e propõe uma interpretação original das formas urbanas dispersas, ligadas a uma 
ideia de difusão, em que se verifica que o campo se torna urbanizado e, depois, se urbaniza 
de forma difusa. 

Outro ponto que sobressai na condução dessas pesquisas é a postura em relação à inter-
pretação desses contextos complexos, que muitas vezes são apresentados como caóticos, con-
fusos e negativos. Secchi e Viganò desenvolvem uma visão que assume essa nova dimensão da 
cidade como a possibilidade de uma “nova forma de vida”, e não como a decadência da cidade 
compacta. Seria um novo agenciamento que redimensiona e dilui o papel cultural, econômico e 
político no território, já que o indivíduo agora passa a ter um papel decisivo nas suas próprias es-
colhas. Seria a superação da contraposição entre a cidade e o campo, e, nas palavras de Viganò, 
trata-se da saída definitiva do mito da metrópole, da figura da hierarquia e da especialização na 
cidade que passa a alimentar novos interesses pelas formas físicas do território.105

104 VETTORETTO, L. Descrizioni econômico-sociali e pratica urbanistica. In: Urbanistica, n. 105, 1995.
105 VIGANÒ, P. La città elementare. Milano: Skira, 1999. p. 136.
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Ao examinarem essa nova forma de vida, Secchi e Viganò  identificaram uma nova ma-
neira de se apropriar do território e nele intervir, utilizando o mínimo necessário, como alter-
nativa a uma forte racionalidade. Na leitura dessas paisagens, as figuras de destaque são sim-
ples, feitas de matérias simples, mas constroem as imagens fortes da cidade difusa. Na opinião 
de Secchi, essa é uma situação nova que conseguiu absorver e aceitar o existente, procurando 
construir, de maneira sábia, os novos sistemas. A razionalità minimale, observada e interpre-
tada por ele e Viganò, passa a ser um conceito que vai acompanhar as decisões sobre os novos 
projetos para esses territórios. O habitat humano, entendido como estratificação geológica, 
leva à reflexão sobre a importância de se pensar nas novas camadas que irão compor esse ha-
bitat. De Meuler, utilizando esse raciocínio da razionalità minimale, fez uma interpretação: a 
intervenção em uma paisagem híbrida implica adicionar uma camada extra: “Desenvolver um 
elemento arquitetônico seria como deixar uma palavra em uma paisagem de muitas palavras, 
mas de pequenas frases”.106 Uma atenção particular, portanto, passa a ser dada aos materiais 
urbanos, à implantação, à estratégia de implantação dos núcleos, da casa, das oficinas dentro 
dos diferentes contextos territoriais, à escala dos objetos e às práticas cotidianas, como a da 
habitação e do trabalho. 

Bianchetti identificou, na maneira de Secchi conduzir seu itinerário de pesquisa para com-
preender a dispersão, um programa intitulado por ela de “tradição elementarista”, que possui 
um conjunto organizado de interpretação reconhecível nos anos 90. Além desse programa, Bian-
chetti reconheceu mais três maneiras possíveis de interpretar a dispersão: a tradição neorrefor-
mista, a tradição neocomunitária e a tradição entre a neofenomenologia e o pós-moderno.107

São quatro programas de pesquisa diferentes, que partiram da convicção de que para 
compreender o fenômeno variado, confuso, irregular e descontínuo, como o da dispersão, seria 
necessário uma redefinição dos gêneros descritivos disponíveis e uma investigação cuidadosa 
das novas configurações espaciais, uma por uma. Acumular-se-iam então observações, exem-
plos, comparações, além de uma revisão conceitual, para tentar obter uma imagem mais clara 
de uma sociedade fragmentada por um individualismo desenfreado. As paisagens sem qualida-
de da dispersão – “paisagens sem autores”, frutos de pequenas causas, que crescem por seme-
lhança, por cópia e vão compondo territórios feitos de quaisquer objetos, com singularidades e 
sem individualidades – se tornaram a partir dos anos 90 um novo campo de estudo. 108

Apesar de diferentes, Patrizia Gabellini reconhece a possibilidade de agrupar essas dife-
rentes maneiras em duas tendências principais: (1) as que partem do princípio de um pré-jul-
gamento da degeneração e trabalham sobre propostas “reparadoras” de mixitè, policentrismo 
e densificação (“tradição neorreformista” e a “neocomunitária”); e (2)  as que assumiram a 
descontinuidade da cidade contemporânea e começaram a reconhecer diferenças significati-
vas entre alguns padrões de aglomeração e o  surgimento de novas maneiras de habitar, suge-
106 DE MEULER, B. Large scale design: from arena to theatre. Cahiers, n. 6, p. 2. (http://www.asro.kuleuven.ac.be/CAADPUBS/
publications).
107 BIANCHETTI. C.  Abitare la città contemporanea.  Milano: Skira, 2003. 
108 Idem.
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rindo um percurso interpretativo em que é possível desenhar hipóteses projetuais inéditas (a 
tradição elementarista e a tradição entre a neofenomenologia e o pós-moderno).109 

Gabellini, a partir do texto de Bianchetti, pondera que a maneira “neorreformista”110 
focaliza o estudo do uso do solo, do consumo das reservas, da sustentabilidade dos modelos 
aglomerativos, juntamente com programas de um reformismo duro, filiado a aproximações 
que, nos anos 70, propunham uma análise do uso capitalista do território. Além da evidente 
destruição dos recursos econômicos e sociais, as pesquisas intensificam a análise da destrui-
ção da paisagem causada pela dispersão. A difusão, considerada uma fase transitória, deve ser 
corrigida, e a cura pode estar na densificação e na reconstrução das margens, para distinguir 
o urbano do rural e reconstruir uma cidade compacta. A família “neocomunitária”111 parte do 
princípio de que a comunidade é o sujeito de um desenvolvimento local sustentável, enquanto 
a difusão consiste em uma degeneração que destrói a cidade, seus modelos e seu modo de 
vida, cada forma de relação comunitária e a própria ideia de cidade. A atenção focada na perda 
da articulação dos espaços e no desperdício das reservas ecológicas e culturais move o projeto 
que visa à reconstrução de vilas urbanas e comunitárias, a partir da promoção do desenvol-
vimento local. A “tradição entre a neofenomenologia e o pós-moderno”,112 representada por 
muitos autores com diferentes bagagens, pode ser caracterizada por uma suspensão progra-
mática do juízo sobre mudança contemporânea: o caos não é julgado de forma negativa, e o 
motivo recorrente é a fé na liberdade individual e na criatividade. Diferentes maneiras de ler e 
descrever o “novo” produzem, nesse último conjunto de trabalhos, repertórios visuais e ver-
bais ricos, neologismos e expressões pouco utilizadas. O projeto possui grande importância e 
pode se tornar um projeto de fragmentos, já que cada atitude compreensiva é abandonada.113

A tradição “elementarista”, representada por Secchi e seus colaboradores, em parti-
cular por Viganò, recebe esse nome em função da pesquisa A cidade elementar, em que se 
apresenta a ideia da desconstrução elementar do espaço como “uma maneira de voltar a dar 
nomes às coisas, àquilo que compõe a cidade e o território e indica  mudanças, àquilo que 
torna as novas paisagens diferentes de um passado mesmo recente, que nem sempre é de 
fácil compreensão”.114

De acordo com Viganò, o termo “elementarismo” foi utilizado com certa frequência 
entre os anos 20 e 30 e se delineia como posição que recolhe contribuições múltiplas e apa-
rentemente discordantes. É, sobretudo, uma posição que procura encontrar, como muitas no 
início do século XX, as origens da linguagem, reduzindo a complexidade, decodificando for-
mas, meios e técnicas de expressão. A ideia da deconstrução do mundo prossegue em várias 

109 GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010
110 Bianchetti aponta uma bibliografia ampla com autores que se agrupam em torno de cada maneira. Para a maneira 
neorreformista, os nomes principais são: Giovanni Astengo e Camillo Nucci, Francesco Indovina, Edoardo Salzano, Cristina 
Gibelli, Roberto Camagni, Pierluigi Paolillo.
111 O autor de referência é o geógrafo Alberto Magnaghi.
112 As referências principais são: a pesquisa de Boeri, Lanzani e Marini (Il território che cambia), de Maria Chiara Tosi (para 
fenomenologia), de Paolo Desideri e Massimo Ilardi (para o pós-moderno). E, em um âmbito mais geral, Merlini. 
113 GABELLINI, P. Op. cit. p. 19, 20 e 21.
114 VIGANÒ, P. Op. cit, p. 15.
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direções, e é colocada no início dos anos 70 dentro de uma conceitualização diferente que 
interessou a cultura filosófica e artística, como a de Jaques Derridá. Na explanação de Viganò:

A deconstrução, o desconstrucionismo e o deconstrutivismo são, nas pala-
vras de J. Hillis Miller, discípulo americano de Derrida, nada mais do que a 
boa leitura, a arte de ler de perto, do close reading, ou a explicação do texto 
[...]. É um modo de leitura ético, na medida em que o leitor promete não 
inventar nada e ter somente em foco a estrutura que o texto lhe impõe.115

Para Viganò, algumas operações de descrição ou de levantamento do território e da ci-
dade podem ser consideradas uma forma de close reading – deconstrução meticulosa de uma 
“paisagem óbvia”, banal e cotidiana nos seus mínimos detalhes –,uma operação que obriga 
um distanciamento do juízo de valor do tipo “bonito e feio”. Para Viganò, 

uma reflexão sobre o elementarismo urbano se move dentro de duas ques-
tões extremas entre o fragmento e o detalhe, entre uma interpretação da 
cidade contemporânea, como se fosse composta por fragmentos, e uma di-
ferente interpretação da relação entre o todo e as partes.116

O programa de pesquisa de Secchi coloca muita ênfase na descrição, convivendo com 
uma espécie de “ânsia descritiva” que afeta não só os estudos sobre a cidade e o território, 
mas a literatura, as artes visuais, a antropologia, a etnografia. A imagem mais forte dessa des-
crição que Secchi faz dos territórios da dispersão é a da razionalità minimale, entendida como 
a resposta individual aos problemas do habitar e do produzir, não compartilhando, portanto, 
da ideia de que os novos núcleos sejam construídos sobre noções como caos, jogo de super-
fície ou ausência de racionalidade, como se viu nas conclusões do projeto sobre a região do 
Vêneto. Para Bianchetti, essa é uma posição que duvida de políticas que agem por “comando 
de controle”, já que aposta em um projeto que se resolve pelo esforço de imaginar um futuro 
que não seja um mero prolongamento das tendências vigentes, mas que também não seja um 
gesto arrogante.  Ou seja, busca a própria essência de um “elementarismo” na intervenção, 
entendido como um esforço mínimo de intervenção em um território. 

A figura da razionalità minimale não pode ser, segundo uma recente interpretação do 
próprio Secchi, enfatizada de modo excessivo em uma época em que as práticas e os ritos da 
vida cotidiana são muitas vezes atravessados por imposições reguladas pela “obediência aos 
estereótipos, prejuízos, retóricas juntamente com a tradição, propostas e promessas dos gran-
des grupos de interesse, aceitas de forma pacifica e acrítica”. 117

115 Idem. 
116 Idem p.18.
117 SECCHI apud GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. 2007. Tese (Dottorato) – Università “Federico II”, Facoltà di 
Architettura, Dipartimento di Urbanistica, Napoli. 2007.
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Em termos gerais, essa abordagem focaliza nas oportunidades oferecidas pela cidade 
contemporânea, considerada diferente da cidade moderna, nem seu oposto, nem sua conti-
nuidade. O urbanismo procura os próprios recursos na criatividade, na intuição de um futuro 
possível, cujo projeto não é uma continuação do presente, mas assume a responsabilidade de 
imaginar soluções que estabeleçam um diálogo entre a liberdade individual e as exigências da 
vida social. Para as dificuldades e os problemas de legitimação desse projeto, Secchi parece 
encontrar uma solução no recurso do saber técnico, uma saída que se poderia dizer tipicamen-
te moderna, conclui Bianchetti.
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3.5 IdeIAs-gUIAs

As ideias-guias do primeiro capítulo focalizam dois conceitos originais desenvolvidos 
por Secchi e orientam a sua ideia de modificação da cidade, colocando em evidência a rele-
vância do solo, o projeto dos espaços abertos e a reinvenção dos lugares da cidade existente. 
Esses conceitos, caracterizados pela densidade teórica, adquiriram conteúdo e forma no pro-
jeto da cidade contemporânea. 

Este capítulo, que apresenta a interpretação de Secchi para uma nova forma de cidade, 
vista a partir das explorações da cidade e do seu território com olhos novos, acolhe a reinvi-
dicação feita em seus artigos nas revistas, a qual se tornará o fio condutor dos seus projetos a 
partir dos anos 90. Elege como ideia-guia desse período a discussão da necessidade de “novas 
estratégias cognitivas”. 

Secchi possui boa parte de responsabilidade pelo tema do “levantamento” no campo 
urbanístico na Itália, que ele vem discutindo desde a metade dos anos 80. Afirmava, na época, 
não ser mais confiável acreditar somente na técnica do dimensionamento, mas em novos apa-
ratos cognitivos e projetuais. Nos anos 90, quase todos os artigos de Secchi, nas revistas Urba-
nistica e Casabella, de certa maneira investem em uma reflexão sobre uma maneira de fazer 
urbanismo (“Nuove forme di razionalità”, “Le condizione dell´urbanista”, “Un sapere cumula-
tivo”, “Urbanistica Descritiva”, “Visione d´assieme”, “Un principio di responsabilità”, “La tras-
formazione dell´habitat urbano”, “Una agenda per la ricerca e l´azione”, “Tecnica urbanistica”, 
“I  compiti degli urbanisti”, entre outros). Para Pier Parlo Palermo,118 existia uma pretensão 
metodológica nesses artigos, uma vez que a posição de Secchi parecia querer delinear um 
novo método para a formação do plano.

Ao mesmo tempo em que Secchi alimentava esse debate nas revistas, seu escritório 
desenvolvia planos importantes para algumas cidades italianas. Nos documentos da maioria 
desses planos, estava explícita uma experimentação de uma maneira de conduzir o plano a 
partir da definição de conceitos, instrumentos e categorias de análises que iam muito além 
dos contextos em estudo,  abrangendo temas de interesse geral para a disciplina, e contribuí-
am indubitavelmente para as discussões de seus textos nas revistas. Secchi, tanto nas revistas 
como em seus projetos e pesquisas sobre a urbanização difusa, mostrava uma maneira inova-
dora de ler, analisar e interpretar a cidade e o território contemporâneos.

3.5.1 Novas estratégias cognitivas

A necessidade de novas estratégias cognitivas se deve à passagem da longa história 
da cidade moderna para a cidade contemporânea, às consequentes mudanças da sociedade 
europeia nesse período e, em particular, às transformações nos modos de vida e às mudanças 
no habitat que podem ser observadas na Itália, causadas principalmente pelo uso ampliado 
do território. 
118 PALERMO, P. C. Le ragioni e i problemi di uno stile di pianificazione. Urbanistica, n. 104, 1995. 
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As características desse novo habitat europeu colocaram também novas questões e 
dificuldades; não é possível só perceber o novo, ele “deve ser falado para se tornar um objeto 
de reflexão comum”.119 Um enorme esforço nesse sentido vem sendo feito desde os anos 80, e 
isso fica claro quando se observa a quantidade de novas palavras e metáforas para descrever a 
cidade contemporânea. Mas, talvez, o movimento mais interessante tenha sido aquele apon-
tado por Secchi: o da saída dos urbanistas das bibliotecas, abandonando velhas e ineficazes 
gramáticas e sintaxes cognitivas, e começando a percorrer novamente a cidade e o território. 
Passaram então a investigar, escutar, procurando capturar o sentido das imagens, dos juízos, 
das reivindicações e das propostas. 

Os aspectos mais relevantes do novo habitat urbano europeu e italiano não 
provêm dos fatos revelados na análise e pairam na superfície das novas for-
mas sociais, econômicas e físicas. Hoje temos necessidade de voltar a cami-
nhar, a olhar as coisas de perto, a escutar os barulhos e vozes da cidade.120

 Secchi, em seus artigos, estava chamando a atenção dos urbanistas para a necessidade 
de um maior empenho nas análises e interpretações da cidade e da sociedade, da importân-
cia da jornada “trabalho-minuto”, do aprofundamento do conhecimento e detalhamento do 
conhecimento e da projetação da cidade e do território, de pertinentes análises da identidade 
dos diferentes sujeitos sociais, das suas aspirações, do sistema de vínculos culturais e mate-
riais que cultivam, das relações estabelecidas com os lugares e com os outros sujeitos. E isso, 
segundo ele, exigia dos profissionais “novas estratégias cognitivas”.121 

 A nova forma da cidade que estava sendo percebida e descrita com intensidade no 
final dos anos 80 se revelava de difícil apreensão. Nessa cidade dispersa, a heterogeneidade e 
as diferentes escalas dos objetos, a descontinuidade entre as coisas e as variadas distâncias, 
colocaram em foco a materialidade do território, o êxito e o depósito de práticas e de culturas. 
Assumir essa nova cidade implicou superar o problema da forma e abordar o da construção, 
pesquisando as partes, as combinações de materiais e a sobreposição dos estratos. 122

O fato de passar a observar a cidade e territórios contemporâneos, como composição 
de materiais, significou, em primeiro lugar, um renovado exercício de “levantamento”. Se nas 
revistas Secchi insistia na importância de renovar as estratégias de conhecimento da cidade e 
seu território, nos planos que desenvolvia ele implantava, explorava e testava novas possibili-
dades de pesquisa. Para conhecer a cidade e seus problemas, as principais operações por ele 
sugeridas passaram a ser indicadas com os termos de “escuta”, “levantamento” e “análise”, 
ações que implicavam o desenvolvimento de um “urbanismo feito a pé”, em uma “caminhada” 
na cidade com todos os cinco sentidos em alerta. 
119 LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo, 1998. p. 8.
120 SECCHI, B.  I compiti degli urbanisti. In: Casabella, n. 624, 1995. p. 20.
121 Idem.
122 VIGANÒ, P. Op. cit.
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Buscando apoio nas definições de Michel de Certeau, Viganò recorda que caminhar 
é um processo de apropriação da topografia, é uma realização espacial do lugar;  pressupõe 
relações entre posições diferentes; é um espaço de enunciação. Fazer um “levantamento” da 
cidade caminhando significa desconstruir: nominar os objetos, dizer o que se vê em escalas 
diferentes, em diferentes níveis de abstração, implica uma visão “elementarista” da cidade.

Ainda utilizando as ideias de Certeau, Viganò afirma que levantar significa ocupar-se 
dos “lugares”, e deles voltar aos “espaços” entendidos como “lugares praticados”.  Outras re-
ferências para esse exercício estão, segundo Viganò, nas pesquisas de Walter Benjamin sobre 
as passagens de Paris, nos estudos das estradas parisienses e berlinenses de Kraukauer, de Le-
febvre, Raymond e outros sobre os pavilonnaires parisienses, bem como na de Certeau sobre 
as práticas urbanas cotidianas, para citar os exemplos mais antigos.123

 O principal interesse desses intelectuais estava na tentativa de descrever a 
cidade e os diferentes modos de vida a partir das formas que assumem os luga-
res; em construir uma leitura dos espaços que sobrepõem de maneira não de-
terminística ritmos de uso, práticas, qualidades físicas; em propor um estudo 
cuidadoso dos materiais individuais e dos modo de habitá-los, usá-los, renová-
-los, deformá-los, modificá-los; na não separação das palavras e das coisas. 124

As novas estratégias cognitivas inauguradas nos planos de Secchi e Viganò nos anos 90 pos-
suem raízes, portanto, nos trabalhos de filósofos, sociólogos, etnógrafos, antropólogos e escritores, 
cuja origem se encontra na exploração da dimensão do “cotidiano” e do “infraordinário”, e em que 
se ecoa a voz de muitos deles: Lefebvre, Certeau, Perec, Augè, Bourdieu, por exemplo.125 

“Escutar”, “levantar” e analisar”, as principais operações da estratégia desenvolvida 
por Secchi e Viganò, tem o objetivo de escutar os diferentes sujeitos, levantar os objetos e os 
espaços, analisar através de uma crítica pertinente, que possibilite, nesse processo, explorar 
através de projetos específicos a potencialidade de determinados lugares das diferentes par-
tes da cidade e do território.

“Escutar” é uma operação que requer uma contínua relação com o outro, com quem 
habita, frequenta e “experimenta” a cidade. Está ligada, na estratégia de Secchi, a um progra-
ma de “urbanismo participativo”, conduzido por um consistente número de reuniões. Procura, 
no entanto, se situar no intervalo: evita uma participação estruturada, mas também aquelas 
totalmente abertas, quase sempre pouco férteis. Assim,

123 VIGANÒ, P. Op. cit.
124 Idem. p. 28.
125 LABORATORIO PRATO PRG. Firenze: Alinea, 1996.
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escutar quer certamente dizer promover e participar de reuniões, colóquios, 
seminários, assembleias, abster-se de juízos imediatos, tomar nota de tudo 
o que é falado, de quem fala, dos modos como cada coisa é dita; construir 
uma resenha dos desejos, das exigências e das necessidades, assim como são 
expressos, em diferentes níveis de abstração, pelos diversos sujeitos sociais. 
Por isso, escutar é também ser colocado de frente com os caracteres múlti-
plos da verdade e dos discursos que entendem “fazê-la presente”.126 

Essa escuta é acompanhada de um longo e minucioso “levantamento”. “Levantar” é, 
em primeiro lugar ver, percorrer, habitar a cidade, deixar-se surpreender pelos seus aspectos 
repetitivos ou insólitos, anotar, memorizar e confrontar.127 Isso implica melhorar, de acordo 
com Secchi, a própria “educação do olhar”. Nesse processo, o indivíduo é levado a descobrir as 
suas características corporais, as resistências que a cidade oferece aos movimentos do corpo 
e ao desenvolvimento de algumas práticas sociais. 

O levantamento da cidade pressupõe, portanto, na desconstrução do espaço, isolar os 
diferentes elementos, perceber o que falta, e, sobretudo, estudar os modos como os diferen-
tes materiais com os quais a cidade é feita acolhem ou rejeitam as diversas atividades das prá-
ticas sociais.128“Escutar e levantar são as operações de quem não sabe ainda como um plano 
será, de quem parte não com a própria ideia de cidade, mas só com o próprio saber e com o 
mínimo de pressupostos.”129

“Analisar” permite encontrar as razões das insatisfações coletivas e individuais em rela-
ção à cidade. Implica, portanto, “colher” essas informações colocando a cidade sob uma “aná-
lise pertinente”. A análise tecnicamente pertinente é um termo criado por Benévolo,130 que 
no trabalho de Secchi e Viganò procura dar respostas precisas e articuladas, na tentativa de 
estabelecer uma ligação transparente entre sujeitos e objetos, entre os habitantes e os espa-
ços que eles habitam, percorrem e frequentam. Procura fazer com que os juízos dos cidadãos e 
dos projetistas em relação ao espaço urbano não derivem de lugares comuns, não sejam assu-
midos sem critica, ou com expressões de pré-julgamento, ou com imagens inconscientes, mas 
tenham uma base mais sólida possível e com muita argumentação. A análise coliga a cidade 
física às práticas sociais e às suas modificações, permitindo colher alguns “materiais urbanos” 
encontrados dentro da cidade e do território.131

Além de escutar, levantar e analisar, a exploração projetual é outra operação utilizada 
nessa estratégia. Muitas vezes é só através de um projeto específico que se torna possível 
esclarecer a exequibilidade de um programa, examinando as dimensões, as justificativas, as 
consequências possíveis. Explorar a cidade através uma série de projetos, mostrando como 

126 IL PROGETTO DEL NUOVO PIANO REGULATORE DI BERGAMO. Urbanistica Quaderni. n. 27, 2000. p. 8.
127 Idem.
128 Idem. p. 8.
129 PESARO, IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Comune di Pesaro, 1997. p. 9.
130 VIGANÒ, P. Op. cit, p. 43
131 PESARO, IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Comune di Pesaro, 1997.
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algumas de suas partes, ou alguns de seus lugares, podem ser modificados ou transformados, 
é, na opinião de Secchi, uma maneira eficiente de exprimir, com maior precisão, o que se quer 
comunicar aos sujeitos envolvidos.132 

“A necessidade de novas estratégias cognitivas nasce da urgência de voltar a descrever 
a cidade e da tentativa de nominar os materiais constitutivos”.133 A reflexão sobre “novas estra-
tégias cognitivas” coloca em evidência dois outros conceitos: o da descrição e o dos materiais 
urbanos, amplamente debatidos nos trabalhos de Secchi e Viganò e que valem a pena ser 
destacados aqui. 

3.5.1.a Descrição

A descrição não é uma prática recente na história da arquitetura e do urbanismo e, 
talvez, a forma mais elementar seja o inventário, o catálogo, por exemplo – práticas ligadas à 
denominação e designação. Mais elaborados são as descrições “biográficas” de um edifício ou 
de um lugar, analisados e pensados como objetos singulares, e que são apresentados com uma 
rica pesquisa em fontes documentais variadas.134 

 Desde os anos 80, o urbanista utiliza cada vez mais as escalas de representação não 
habituais. É preciso lembrar que a partir dos anos 90 intensifica-se o uso do computador e ou-
tras ferramentas, com o aumento da possibilidade de elaboração automática de informações, 
sejam numéricas, verbais ou gráficas, de cruzamento de dados e de construção de “sistemas 
informativos” que permitem transitar com muito mais facilidade entre mapas, tabelas, em 
muitas dimensões. Isso contribui para multiplicar as descrições que acompanham a constru-
ção de um plano e de um projeto urbanístico, permitindo, também, na opinião de Secchi, 
“nominar os desejos, as questões e as necessidades”.135 

Secchi, no artigo “Urbanística descritiva”, abordou a questão da importância da des-
crição nos textos e projetos urbanísticos recentes. Não se tratava, segundo ele, somente de 
uma importância extensiva, medida pelo espaço ocupado nos documentos verbais e gráfi-
cos dos urbanistas.

A descrição parece ter se tornado hoje a principal forma de organização dis-
cursiva através da qual o urbanista procura e controla a coerência das pró-
prias proposições. Para alguns urbanistas, a descrição se torna de fato a única 
âncora em que se aportam as práticas urbanísticas e sociais pertinentes, os 
juízos, as valorações e as escolhas que elas mesmas propõem.136

132 UN PROGETTO PER PRATO. Firenze: Alinea, 1996.
133 Idem, p. 16.
134 SECCHI, B. Urbanistica descritiva. In: Casabella, n. 588, 1992.
135 Idem, p. 22
136 Idem, p. 22.
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 O problema apontado por Secchi nessa tendência é o risco frequente de essa ativida-
de se tornar algo estéril, que, apesar de passar ao lado do novo, não o revela. “Um dos mitos 
modernos é o de que a informação seja talvez suficiente”, afirma Secchi, parafraseando Roland 
Barthes. Chama atenção para as hipóteses teóricas implícitas passíveis de serem levantadas 
em cada informação gerada e que muitas vezes estão escondidas nas convenções técnicas, 
nos dados, correndo, portanto, o risco de não serem vistas. No urbanismo, a descrição nem 
sempre ocupou somente o lugar de análise. “Grande parte dos planos urbanísticos atuais, dos 
mapas ou dos textos nos quais se representa a prescrição, não são nada além do que descri-
ções do existente.”137 A descrição se torna, assim, somente uma maneira de afirmar os valores 
da conservação e fixação de um “estado”, servindo como referência para se calcularem os 
custos e benefícios das propostas de intervenção que o modifiquem ou o transformem. Não 
se deve imaginar, também, que a descrição se refira somente a um “estilo” de planejamento 
já um pouco ultrapassado, em que ainda não foi reconhecido o papel investigador do projeto, 
da “solução arquitetônica dos problemas urbanísticos”. 138

Na visão de Secchi, muitos projetos na Europa se dissolvem hoje em um mimetismo des-
critivo dos princípios, das regras, das variações tipológicas e das linguagens. Secchi reafirma a 
sua suspeita de que a descrição se torne estéril, por não desempenhar a sua tarefa de revelar o 
“novo”. No entanto, descrições pertinentes podem contribuir não só para revelar o “novo”, mas 
também para direcionar novos debates e reflexões sobre a realidade da cidade e seu território, 
e abrindo caminhos para projetos mais adequados para o futuro. Vale lembrar mais uma vez do 
texto “La periferia”, de Secchi, já discutido aqui, em que o olhar atento, a descrição cuidadosa e 
as explicações específicas sobre as áreas periféricas da cidade foram um marco para redimensio-
nar o olhar sobre a dispersão e esclarecer contradições nos discursos já instalados.  

É preciso admitir, porém, que a cidade contemporânea parece criar uma forte resis-
tência à descrição. A dificuldade de compreender o território contemporâneo e de analisá-lo, 
utilizando instrumentos e chaves de leituras predefinidos, fez com que arquitetos e urbanistas 
buscassem outros caminhos, aproximando-se de outras áreas do conhecimento. Nas últimas 
décadas, a literatura, o cinema, o trabalho dos fotógrafos e dos videoartistas, as artes visuais 
e sonoras procuram restituir algumas características à natureza das práticas sociais e à sua 
temporalidade. A cidade aparece cada vez mais como o lugar da diferença, da acumulação de 
minorias culturais, religiosas, linguísticas, étnicas, econômicas, de estilos de vida que tentam 
se fechar em um complicado processo de inclusão e exclusão.139 

A ânsia descritiva presente na postura de Secchi revela a urgência de se voltar a des-
crever a cidade e seu território, de nominar novamente os materiais urbanos, de analisar de 
maneira tecnicamente pertinente a constituição e construção, de investigar os sujeitos, de 
observar as práticas mais frequentes, de registrar as realizações.  

137 Idem, p. 23
138  Idem, p. 23
139 IL PROGETTO DEL NUOVO PIANO REGULATORE DI BERGAMO. Urbanistica Quaderni. n. 27, 2000.
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O que Secchi está expondo em seus artigos e tentando fazer em seus planos é observar 
e descrever as cidades em suas diversas dimensões, físicas, econômicas e sociais, com o obje-
tivo de construir uma descrição útil e pertinente. E, para isso, é necessário envolver fotógrafos, 
poetas, escritores, artistas, entre outros, para que ampliem, modifiquem e revejam o voca-
bulário e as técnicas de análise, os temas e os sujeitos das diversas operações. Essa troca de 
informações e de saberes com outras disciplinas possibilitará colocar em movimento olhares 
não coincidentes e construir ocasiões de intercâmbio e discussões inovadoras.

3.5.1.b Materiais urbanos

“A cidade contemporânea é só o primeiro estrato de uma futura cidade antiga”.140  
Essa frase de Secchi remete mais uma vez à referência frequente que ele faz da cidade 
como um palimpsesto, uma cidade composta por camadas de história, onde provavelmen-
te estamos hoje adicionando um novo estrato à estratificação urbana. Ter essa consciên-
cia revela a necessidade de refletir atentamente sobre os diversos “materiais urbanos”, 
“sobre as coisas com as quais a cidade contemporânea é feita ou pode ser feita e sobre as 
maneiras da sua composição”.141

Os materiais urbanos são importantes objetos de pesquisa de Secchi e Viganò na des-
crição que eles fazem da cidade e seu território. Eles são considerados por Secchi o “capital 
fixo” da cidade, aquilo que permite e produz um funcionamento correto, dando continuidade 
à cidade. Partindo de Michel Burtor, Secchi e Viganò avançam a ideia de que “material é tudo o 
que pode ser composto; combinações mais elevadas podem utilizar composições precedentes 
como materiais; se existissem mais mundos, cada um deles seria um material”.142 Usado no 
singular, o termo matériau tem o significado de “qualquer matéria que sirva para construir”; 
no plural, materiaux indica “as diversas matérias necessárias para a construção de um edifício, 
de uma obra, de uma nave, de uma máquina”.143 No primeiro caso, o destaque é colocado 
sobre o processo mediante o qual se selecionam, dentre os numerosos materiais disponíveis, 
aqueles que são úteis a um processo de construção. No segundo, realça-se a coerência que 
se estabelece entre diversos materiais, logicamente inseridos para produzir uma obra dotada 
de sentido acabado. Material significa também partes nomináveis e dotadas de características 
formais precisas, que se apresentam com características constantes dentro de diversas com-
posições possíveis, concretamente exploráveis e imagináveis. 

 Material urbano, na pesquisa de Secchi e Viganò, é tudo o que pode ser reconheci-
do como material de uma composição, de um processo, de uma modificação, de um projeto 
e afins. Os materiais urbanos podem ser simples ou compostos. Os primeiros mantêm uma 
grande estabilidade no tempo (calçadas, cercas vivas, fileiras de árvores, faixas de estradas, 

140 Idem, p. 18.
141 SECCHI, B. Tecnica urbanistica. In: Casabella, n. 621, 1995, p. 19.
142 VIGANÒ.P. Op. cit. p. 9
143 VIGANÒ P. Op. cit, p. 9. 
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quadras esportivas); os segundos mostram a grande variedade que pode distinguir a realiza-
ção do elemento singular (parques, estradas e áreas equipadas para o esporte). Os materiais 
simples entram na composição dos materiais complexos, que necessitam fixar algumas regras 
do jogo relacionadas ao desenho da cidade. 

 Para Viganò, materiais simples e compostos são, respectivamente, “cadeia sintagmática” 
e “conjunto paradigmático”. Combinam no projeto da cidade e dificilmente podem fugir de um 
questionamento sobre o sentido de uma gramática e de uma sintaxe urbanas. Assim, a ideia de 
material é indissociável daquela da construção e de composição. Nas palavras de Viganò:

Estou em um boulevard e imediatamente sei que me encontro em uma parte 
da cidade construída entre os séculos XVIII e XIX; movo-me sobre um “cais” 
portuário e sei que estou na cidade da revolução industrial, sobre um en-
troncamento de autoestrada e sei que estou na cidade contemporânea. O 
mesmo poderei dizer de um jardim ou de um parque: o seu desenho, a sua 
dimensão, a sua posição dentro da cidade me reenviam inevitavelmente a 
tipos diferentes de espaços, todos datáveis e localizáveis, como a square lon-
drina ou o cours parigino. 144 

 Com essa citação Viganò quer reforçar a ideia de que materiais urbanos diferentes 
construíram, no tempo, territórios e cidades com diferentes espacialidades; “a sua história é 
indissolúvel daquela das cidades que construíram e dentro das quais foram colocadas”. Ob-
servar as mudanças dos elementos que compõem a cidade e o território se torna uma jane-
la para ler as transformações e colocá-las no cenário físico das sociedades que a habitaram.  
Da dimensão sintagmática e paradigmática de cada composição possível emerge o tema da 
separação impossível de dois grandes componentes da cidade: o espaço aberto e o espaço 
construído. É nesse sentido que o tema dos materiais urbanos retoma no trabalho de Secchi a 
importância da questão do “projeto de solo”, considerando que 

o projeto contemporâneo é, sobretudo, um projeto compositivo de materiais 
urbanos, uma maneira diferente, talvez mais precisa, de dizer que é, acima 
de tudo, “projeto de solo”. E a partir do desenho tecnicamente pertinente e 
formalmente correto dessa parte pública da cidade que o projeto urbanístico 
interroga o desenho da parte privada e específica, do projeto de arquitetura 
como é tradicionalmente entendido. A falta de compreensão desse ponto é 
a origem da crise do projeto urbano; a intuição sobre esse mesmo ponto é a 
origem do renovado interesse pelo urbanismo.145 

144 VIGANÒ, P. Op. cit, p. 85
145 SECCHI, B. Tecnica urbanistica. In: Casabella, n. 621, 1995, p. 19.
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Voltar a olhar para a ”cidade física” é o que parece mover a atenção para os materiais 
que compõem a cidade contemporânea, com o objetivo de encontrar caminhos mais eficien-
tes para o seu projeto e para o urbanismo. “A cidade contemporânea europeia não é uma 
degeneração da cidade histórica”.146 É necessário, portanto, começar a estudar os elementos 
que a constituem, compreender suas regras, suas características, para vencer a oposição que 
ela coloca à descrição. 

 O espaço urbano da cidade contemporânea não é hierárquico, pois ela convive com 
muitas heranças. Na periferia europeia parecem sobressair os “traços do moderno”. É visível, 
também, uma dilatação dos espaços abertos, de novas escalas e medidas da cidade. À primei-
ra vista não parece existir uma regra de ordem na cidade atual, mas, para Secchi, se essa deve 
ser procurada, é preciso olhar de perto para as características do espaço aberto “dilatado e 
frequentemente privado de funções específicas, como se fosse um único mediador técnico e 
formal entre objetos reciprocamente estranhos por escala, funções, papéis e cultura”.147 

 A intenção de Secchi e Viganò em ressaltar a importância da pesquisa e da análise dos 
materiais urbanos que contribuem para a construção da cidade – e dos quais a cidade é depó-
sito ativo – é a de observar as mudanças, permanências e ausências, para poder ler a tradição 
e a inovação na projetação da cidade e do território, compreender as intenções e práticas dos 
diferentes sujeitos e atores, comportamentos e estilos de vida, buscando diferentes teorias e 
projetos de cidade.  Entretanto, esse esforço de leitura exige uma nova estratégia cognitiva, 
uma estratégia da atenção diferente. Nos planos desenvolvidos, no Studio, na década de 1990, 
eles procuraram investigar, aplicar e teorizar sobre essa nova estratégia. 

146 UN PROGETTO PER PRATO. Firenze: Alinea, 1996
147 SECCHI, B. Tecnica urbanistica. In: Casabella, n. 621, 1995, p. 18.
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3.6 A CIDADE FRACTAL

Em 1990, o escritório Studio passou a desenvolver uma série de planos que tomavam 
forma a partir da “teoria da modificação”, discutida por Secchi na década anterior. A estrutura 
desses planos se ampliou muito em função do estudo de uma nova forma de cidade que surgia 
com a urbanização dispersa. Nessa experiência, Secchi e Viganò buscaram novas diretrizes para 
o seu trabalho, aprofundaram os temas da contemporaneidade, testaram novas estratégias cog-
nitivas e procuraram definir uma análise tecnicamente pertinente. Ao apresentarem hipóteses 
sobre o futuro da cidade, eles puderam extrair reflexões e formulações teóricas interessantes 
sobre a cidade contemporânea e verificar explorações projetuais específicas, para responder aos 
novos desafios. Os planos para as cidades de Bergamo, Prato, Pesaro e Brescia148 constituíram 
um grande e articulado laboratório, iniciado sem dúvida com Jesi e Siena, e possibilitaram a tra-
vessia para a contemporaneidade, trazendo um novo conhecimento da cidade e do território.

Produzidos quase simultaneamente, esses quatro planos apresentam semelhanças en-
tre si, legitimando o desenvolvimento de uma reflexão única, em um processo que reconhece 
as diferentes concentrações temáticas de cada cidade e evidencia uma comparação entre elas 
quando necessário. Apesar das especificidades, são planos que podem ser lidos como um con-
junto já que seguiram uma mesma direção metodológica, constituindo um manual implícito 
de urbanismo.

 As descrições feitas por Secchi e Viganò revelaram cidades feitas da alternância de 
descontinuidade e de fragmentos, formadas por um tecido disperso onde se entremeiam os 
cheios e os vazios. Nesse mosaico de fragmentos, fruto de fenômenos econômicos, sociais e 
culturais, o que prevalece é a imagem de cidades formadas por peças de diferentes identida-
des que aparentemente não possuem unidade. Cada peça, com a sua racionalidade particu-
lar, confere ao território fragmentado uma espécie de coerência. Para condensar essa ideia, 
Secchi e Viganò elegeram o termo “fractal”. A cidade fractal é a interpretação das formas da 
cidade contemporânea dispersa e a pesquisa de um vocabulário que a represente. Para Secchi, 
a presença dos “cheios” ao lado dos “vazios” não é um obstáculo para a urbanidade, mas é 
a possibilidade de pensar nas irregularidades, nas dispersões, a fim de conceber uma cidade 
difusa “que seja boa para  viver”.149 

 

3.6.1 Um manual implícito de urbanismo

Os planos para Bergamo, Prato, Pesaro e Brescia apresentam a experimentação de uma 
continuidade entre análise e projeto, em uma oposição aos planos desenvolvidos na modernidade. 
Por isso mesmo, as etapas do plano não podem, de acordo com Secchi, ser interpretadas somente 

148 Bergamo, situada na Lombardia, próxima a Milão, tem atualmente 113 mil habitantes (Plano Regulador Geral de 1994); 
Prato, situada na Toscana, próxima a Florença, tem 170 mil habitantes (Plano Regulador Geral de 1995); Pesaro possui 90 
mil habitantes (Plano Regulador Geral de 1997); Brescia, cidade próxima a Milão, possui um milhão de habitantes (Plano 
Regulador Geral de 1998)
149 Entrevista de Bernardo Secchi concedida, em fevereiro de 1999, a Thierry Paquot, para o site do Institut d´Urbanisme de 
Paris (<http://urbanisme.u-pec.fr/documentation/paroles/bernardo-secchi-64773.kjsp?RH=URBA_1Paroles>).
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como resultados analíticos, mas como produtos de elevado conteúdo projetual, uma visão que 
adota um conceito de urbanismo como um contínuo atravessar de escalas, temas e sujeitos. 

Os planos foram desenvolvidos em três etapas: o Laboratório do Plano, o Projeto Preli-
minar e o Novo Plano Regulador, publicados em forma de volume e em tempo real em relação 
à construção do plano, o que contribuiu para abrir o debate sobre os temas de interesse geral 
para a disciplina do urbanismo.150 Essas publicações, com o fluxo dos materiais produzidos 
durante todo o trabalho, constituem coleções de documentos heterogêneos organizados sem 
uma ordem rígida: justificativas, levantamentos escritos e desenhados, explicação e detalha-
mento dos procedimentos adotados, estudos de caso de outras realidades, textos técnicos de 
consultores, mapas, fotografias, leis, normas etc. 

A primeira etapa, Laboratório do Plano,151 corresponde ao trabalho que dura aproxima-
damente um ano e contempla a fase de descrição da cidade e do seu território. É o momento, 
portanto, da aplicação da nova estratégia cognitiva desenvolvida por Secchi e simultaneamen-
te discutida em seus artigos nas revistas. Essa fase envolve uma série de ações: ampliação, 
modificação, revisão do vocabulário, das técnicas de análise, dos temas e sujeitos das diversas 
operações, integração de outros saberes e disciplinas na construção do plano. É o momento 
de colocar em movimento olhares pouco habituais, para propiciar ocasiões de trocas e discus-
sões. O laboratório é o lugar onde os movimentos de “olhares” e de “escuta” tomam forma 
através de conferências, seminários, discussões, mostras, workshops. É também onde diferen-
tes descrições, linguagens e projetos são confrontados.

 Nessa ocasião se organizam as atividades para a tematização e a projetação da cidade. 
É o momento em que se estuda e se projeta a cidade, com uma reflexão sobre algumas téc-
nicas de representação e instrumentos do olhar, como, por exemplo, a fotografia, o vídeo, o 
cinema. No Laboratório, muitos sujeitos colaboram para a construção e realização de um pro-
grama de organização flexível em que a divisão do trabalho depende da contribuição que cada 
um pode dar, das competências de cada um e do seu envolvimento. Cada cidade se desenvol-
ve de modo particular; mesmo encontrando dificuldades e caminhos diferentes, constitui-se 
em uma experiência importante.152 

A ideia do Laboratório nasce, de acordo com Secchi, de duas convicções: (1) a do êxito, 
decorrente, em parte, das várias experiências anteriores de planejamento, nas quais a cons-
trução do plano, apesar de ter sido obra coletiva, permitiu que cada sujeito conservasse sua 

150 Apesar da consistente publicação, hoje em dia não é mais fácil encontrar cópias desses planos, que não foram reeditados 
e nem todos se encontram disponíveis nas bibliotecas.
151 Por exemplo: Laboratório PRATOPrg, Laboratório BRESCIAPrg.
152 Secchi explica que no Laboratório Prato houve um número muito grande de seminários, conferências, mostras dedicadas 
a temas que não estavam imediatamente ligados ao plano, de caminhadas com os habitantes de vários bairros da cidade, de 
campanhas fotográficas, de solicitações à escritores, videoartistas, músicos para que colaborassem na construção de uma 
descrição profunda da cidade. O Laboratório Pesaro, que estava vinculado a um programa de participação “estruturada”, teve um 
número menor, mas relevante, de seminários e conferências, de caminhadas, recuperando em parte experiências precedentes, 
por projetação por alguns jovens arquitetos de específicos planos “particularizados” que em alguns casos participaram da 
construção final do plano. O Laboratório Brescia foi o que produziu e debateu mais temas e contou com um trabalho interessante 
de participação de estudantes de escolas de ensino médio de uma parte da cidade (LABORATÓRIO BRESCIA, 1998).
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identidade, sua autonomia e sua específica responsabilidade; (2) a de que a construção do 
plano coenvolvia uma ampla constelação de pontos de vista, nem sempre de natureza estri-
tamente urbanística, e não somente de natureza científica.  A primeira convicção nasce de 
uma longa reflexão sobre a natureza, as modalidades e os êxitos da “participação” individual 
e coletiva na construção política; a segunda registra a mudança, no tempo, das estratégias dos 
estudiosos e, também, dos diferentes agentes sociais. 153

 Apesar de nem todos os laboratórios terem seguido o mesmo roteiro, a intenção era a 
mesma: a de “escutar” a cidade, “levantar” e “analisar” suas características e problemas. No 
Laboratório Prato, por exemplo, a equipe de trabalho deu grande ênfase à pesquisa das ima-
gens da cidade, de seus “mitos” e julgamentos. Nas reuniões com diversos segmentos da so-
ciedade foi construído um elenco de problemas e de micro-histórias, em que várias caracterís-
ticas de partes da cidade foram reveladas. Na ocasião, algumas intolerâncias se sobressaíram, 
e a relação de um conflito entre a residência e a indústria, que não estava tão evidente, ficou 
esclarecida, assim como o descontentamento com estradas e infraestruturas mal projetadas, o 
que naturalmente parecia sugerir políticas urbanísticas e industriais variadas. “Tenham noção 
das diferenças e provoquem ocasiões para a construção de uma nova imagem urbana” – esse 
parece ter sido o caminho sugerido dali. 

Prato é uma cidade que não possui uma imagem urbana forte, e, apesar de estar na Tosca-
na, muito próxima a Florença, são poucos os visitantes que associam à sua imagem algum edifício 
ou paisagem relevante. O turista distraído, muitas vezes, acha a cidade “feia”, associando-a, de 
modo não totalmente errado, a uma grande periferia industrial.154 A cidade convive, também, com 
vários fenômenos que se acentuaram na Europa depois dos anos 80, e continuam se agravando 
até hoje, como a grande presença de extracomunitários – especialmente os chineses – que não 
conseguem se inserir na cidade. Mesmo quinze anos depois da aprovação do plano, a convivência 
com as minorias mantém-se difícil no território. Para formular uma estratégia que se propusesse 
a pensar em “uma cidade para habitar”, “uma cidade verde”, e “uma cidade funcional” foram re-
alizados seminários de fotografia, caminhadas, pesquisas nas escolas, com o objetivo de auxiliar a 
equipe na identificação das principais características, conflitos e carências da cidade. 

 O Laboratório Brescia aprofundou na pesquisa de regras para “escutar” a cidade, utili-
zando recursos indiretos (análise de índices, indicadores estatísticos, exploração da literatura 
sobre a cidade e o território, artigos de jornais, documentos para auxiliar no reconhecimento 
de imagens recorrentes e outras menos visíveis) e recursos diretos (entrevistas, mapas men-
tais, questionários, biografias). O objetivo era o de promover uma participação estruturada 
através de seminários sobre temas específicos, direcionados para associações e segmentos or-
ganizados, workshops, caminhadas com alunos do ensino médio, com a intenção de compre-
ender a cidade vista pelos jovens, que foram também envolvidos no processo de elaboração 
do projeto do sistema de espaços coletivos, de lugares de agregação.
153 LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo, 1998.
154 Prato é uma cidade altamente heterogênea, e uma das suas características principais é a fragmentação evidenciada pela 
mistura de coisas, pela mixité, cujo palco principal se dá com a imagem de uma “cidade-fábrica”.
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 Uma pesquisa importante em Brescia consistiu na análise da morfologia social e eco-
nômica, que promoveu uma descrição minuciosa capaz de levantar temas e problemas para 
serem analisados pelo laboratório. Os temas escolhidos foram: as características e as dinâmicas 
da população e das famílias, aspectos da estrutura social (envelhecimento, imigração, nível de 
instrução, atividade trabalho e condição profissional), características da estrutura econômica e a 
atividade edilícia (patrimônio residencial, concessões emitidas e obras realizadas). Além dos da-
dos, foram produzidas tabelas e imagens, que compuseram um “atlante temático” do conjunto. 

 As entrevistas aplicadas tiveram como objetivo levantar questões sobre as imagens 
que a cidade tem de si e, principalmente, sobre problemas e questões emergentes da situação 
habitacional, de modo a mapear as características não só da habitação, mas das maneiras e 
motivações do habitar. Algumas questões importantes surgiram nas entrevistas, como, por 
exemplo: o uso de uma cidade ampliada, que coloca a necessidade de se pensar a questão da 
habitação em uma escala mais ampla; o abandono de áreas centrais e de edifícios na cidade; o 
deslocamento para áreas onde predomine o verde, em busca de qualidade de vida; o retorno à 
cidade de casais jovens, que, para reconstruir as redes familiares, preferem fixar-se nos bairros 
em que já viveram; as más condições de habitação dos imigrantes extracomunitários; a fragili-
dade da política habitacional e a necessidade de recuperação de edifícios no centro histórico.

 Além das entrevistas, a equipe em Brescia procurou reconstruir “histórias de vida”, 
através da pesquisa de algumas biografias de famílias e das suas casas, para complementar a 
análise da situação da habitação e das diferentes maneiras de habitar, das preferências, das 
tendências locais das diversas populações, da evolução da família e da habitação. Esse traba-
lho seguiu algumas hipóteses de Pierre Bourdieu. 

 A participação é um tema importante nos planos de Secchi. Ao longo de suas pesqui-
sas, ele foi desenvolvendo um programa intitulado “urbanismo participado”, caso bem ilustra-
do no Plano de Pesaro. O programa promoveu um grande número de reuniões com diversos 
segmentos da população e com alguns focus groups, envolvendo também as escolas urbanas 
e outras instituições. Depois dos encontros foram redigidas “linhas-guias”, que continham de 
maneira ordenada e sistemática as principais observações que, no juízo dos cidadãos, deveriam 
ser consideradas pela política urbanística futura. Esse programa se insere em uma tendência, 
sempre mais evidente em alguns países, de desenvolver formas de participação popular na 
construção de planos urbanísticos. Diferentemente da participação estruturada que se impõe 
com força nas cidades de grandes dimensões, em que a articulação social é maior, em cidades 
como essas que Secchi estava estudando foi mantida uma “porta urbanística”, sempre aberta 
com a equipe de projeto do plano. O mérito maior desse tipo de atividade, segundo Secchi, 
é não só o da consciência dos anseios da população quanto o da possibilidade de distinguir 
o que pertence ao “saber” comum dos diversos grupos sociais e ao “saber contextual”, que 
deriva do “vivido” pelos mesmos indivíduos e grupos, daquilo que pertence à  “sensibilidade” 
desse grupo. Outro mérito pode ser atribuído à possibilidade de perceber o que a sociedade 
ou os grupos específicos pretendem daquilo que pertence à sua subjetividade. 
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Só para ilustrar rapidamente essas linhas-guias propostas pelos atores locais, é oportu-
no lembrar o quadro montado com o seguinte roteiro para a cidade de Pesaro: “Percorrendo 
a cidade”, “Salvaguardar e valorizar o ambiente”, “Melhoramento da infraestrutura, dos servi-
ços e dos espaços para a sociabilidade” e “Conservação ativa dos centros antigos”. No caso de 
Brescia, uma cidade muito maior e mais complexa do que Pesaro, foram organizados seminá-
rios que discutiram sete grandes temas: “Trabalhar em Brescia”, “Brescia, cidade multiétnica”, 
“Os tempos da cidade”, “Brescia, cidade contemporânea”, “Regras para a cidade”, “Por uma 
carta dos espaços abertos”, “Ambiente e paisagem”.155 Esses temas refletiram as preocupações 
da época, com grande ênfase para a questão ambiental, com um olhar cuidadoso para os es-
paços vazios e com a vontade de formular uma descrição mais real da cidade contemporânea.

“O plano é a ocasião para a cidade ‘refletir sobre si mesma’, sobre a própria nature-
za e cultura”.156 O laboratório do plano seria, portanto, o primeiro passo para se iniciar essa 
reflexão, a partir da análise das experiências, nacionais e estrangeiras, mais interessantes,157 
abordando de maneira aprofundada os temas propostos para a cidade na formulação do novo 
plano, através de um programa de encontros, seminários, workshops, exposições e confe-
rências, e levantando grandes temas que envolvem a cidade e o seu plano: as imagens e os 
imaginários, e as novas características do projeto urbanístico. Cidadãos, associações e órgãos 
locais seriam chamados para discutir os temas; seminários e conferências seriam organizados. 
Assim, o Laboratório se tornaria um dos lugares mais importantes para discutir a cidade, seus 
problemas, seu futuro, e o plano revelaria as imagens da cidade, geradas por uma participação 
popular mais ou menos estruturada. 

A segunda etapa desse processo, o Projeto Preliminar do Plano Regulador, é um docu-
mento que procura representar as aspirações e exigências da cidade, com as premissas do pro-
jeto, a indicação dos cenários possíveis, as avaliações dos principais problemas que a cidade 
deverá enfrentar em um futuro próximo e as hipóteses projetuais preliminares.

Os cenários158 são indicados a partir da descrição e da análise feitas no Laboratório, 
bem como da imagem predominante que cada cidade revela. “Um plano não é uma previsão, 
é um projeto que procura construir um futuro melhor”. Os “balanços”, por sua vez, tentam 
ordenar os principais problemas que a cidade deverá enfrentar no futuro próximo, abordan-

155 Trabalhar em Brescia (Subtemas: Para onde está andando Brescia?; Grandes construções; Os espaços do comércio; A 
cooperação e o terceiro setor; Transformações recentes do trabalho); Brescia multiétnica (Subtemas: Novos sujeitos, novas 
questões; Populações imigradas; Comportamentos e culturas em confronto; Estrangeiros em Brescia; Entre habitar real e 
habitar simbólico; O imigrante: direitos e deveres de um sujeito social; O urbanismo do desprezo; A imigração e serviços para 
a cidade). Os tempos da cidade (Subtemas: Tempos plurais; As políticas dos tempos urbanos; Os tempos da mobilidade); 
Brescia, cidade contemporânea (Subtemas: Histórias; Os problemas da periodização e das diretrizes; A herança da época 
fascista; Divergências paralelas; As raízes da contemporaneidade; Um projeto de dispersão e fragmentação; O grau zero da 
cidade; Partir do presente); Regras para a cidade (Subtemas: Regras para a cidade; Espaço, sujeitos e procedimentos; Mapas e 
regras prestacionais; Regras, normas e projetos, Cartas Urbanas); Por um mapa dos espaços abertos (Subtemas: Por um mapa 
dos espaços abertos; Prever e projetar o espaço verde na cidade; O espaço aberto da estrada; Os espaços abertos e o espaço 
entre as coisas; Considerações sobre a relação entre o projeto dos espaços abertos e os instrumento urbanísticos); Ambiente 
e paisagem (Subtemas: Conservar, recuperar; Existe um problema ambiental na cidade?;  A poluição atmosférica em Brescia).
156 IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Brescia, Grafo . 1997,p.7
157 Plano de Amsterdã, experiências holandesas e francesas. 
158 O conceito de cenário na época desses planos ainda não tinha adquirido o significado que passou a ter no trabalho de 
Secchi e Viganò na década seguinte. 
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do, por exemplo, as questões da residência, da qualidade ambiental e da mobilidade, através 
de um mapeamento detalhado, de dados, tabelas, mapas e análises. Os “projetos”, em uma 
etapa intermediária, têm como objetivo avançar hipóteses projetuais “preliminares”, ou seja, 
solicitar o imaginário e as relações dos diferentes sujeitos e operadores; começar a construir 
um diálogo, feito de adesões e oposições; iniciar uma concreta interação social que invista em 
todos os níveis da construção da cidade, indicando o que, como e onde. O objetivo não é o de 
dar soluções para alguns dos problemas identificados na cidade, mas o de mostrar como eles 
necessitam ser “reconhecidos” dentro de uma estratégia e um desenho complexo da cidade. 
Assim, os sistemas, os elementos estruturantes do projeto urbanístico e os projetos específi-
cos se tornam a maneira de observar por partes um projeto mais geral que redesenha a cida-
de.159 “Um plano não se apresenta só como um conjunto de políticas e propostas”. É por isso 
que as normas de um plano constituem o “manifesto”, um documento em forma de texto que 
restitui as principais intenções e as características peculiares.  

O último volume, o caderno do Novo Plano Regulador Geral, além de conter as con-
dições para a realização do projeto, suas estratégias e especificações, elabora uma ideia de 
futuro, desenhada a partir da explicação de quais descrições e interpretações o plano teve 
origem e tomou forma. Estabelece os próprios objetivos e escolhe as estratégias mais idôneas 
para alcançá-los. Secchi observa que um plano desse período é muito diferente daqueles do 
passado, já que deve mostrar a uma multiplicidade de sujeitos – muitas vezes conflitantes en-
tre si – a própria necessidade e legitimidade. Para isso, a representação do plano deve 

ilustrar, documentar, mas, sobretudo, argumentar, enfocando alguns resul-
tados de pesquisa, propondo uma interpretação, afirmando princípios e cri-
térios de ordem geral, confrontando-se com a multiplicidade das diferentes 
situações físicas, econômicas, sociais e jurídicas que constroem as condições 
de possibilidade do plano.160 

A ideia de futuro é estruturada no plano a partir dos programas e da sequência das 
intervenções que tornarão possível a realização dessa imagem. O conjunto de regras do plano 
é apresentado em forma de textos e desenhos que, presume-se, possam legitimamente guiar 
os comportamentos dos grupos. Nos planos de Secchi e Viganò, existe a intenção de que ne-
nhuma dimensão ilustrada de cada capítulo prevaleça sobre as outras, que nenhuma esgote o 
conteúdo do plano – “cada uma se coloca ao lado das outras e as integra” –, por isso, afirmam, 
o plano de hoje é um documento complexo, assim como a sociedade, as cidades e os territó-
rios contemporâneos. 

A grande inovação foi a apresentação dos “Projetos-norma”, penúltima etapa que 
compõe as normas técnicas do plano. A primeira etapa, as “linhas-guias”, define os objetivos 

159 IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Brescia: Grafo, 1997.
160  BRESCIA: IL NUOVO PIANO REGULATORE. Brescia: Grafo, 1998.
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e funções do plano e das suas partes; a segunda define as características do plano e os seus 
elementos constitutivos, sua linguagem e modalidade de implantação; a terceira contém 
uma série de normas gerais para o solo, o projeto do solo, o subsolo, o ar e a vegetação; a 
quarta contém normas específicas que se aplicam somente a algumas partes do território, 
em sistemas específicos, e incluem os projetos-norma; a quinta é a passagem do plano vi-
gente para o novo plano. 

Os projetos-norma (PN) foram pensados pela primeira vez no plano para Siena, mas 
nesses planos se tornaram o instrumento de atuação privilegiado. Esses projetos especificam 
as transformações físicas para áreas específicas. No Prg Brescia, por exemplo, foram individu-
alizadas e detalhadas 35 áreas, que foram objeto de discussão com a administração pública 
e com os interessados, com o objetivo de reforçar uma nova centralidade em alternativa ao 
centro da cidade, além de outros relativos às novas maneiras de habitar. Cada um desses PN 
era dividido em unidades mínimas de intervenção, nas quais se prescrevia um projeto arquite-
tônico unitário, indicando parâmetros urbanísticos precisos e índices de edificação expressos 
nas superfícies e alturas. 

A novidade consistia no fato de que, além das indicações prescritivas do tipo quantitati-
vo determinadas pelas normas, esses projetos contaram ainda com indicações do tipo morfo-
lógico, com apresentação gráfica detalhada do desenho do solo e com perspectivas do conjun-
to que evidenciavam, em vermelho, os volumes dos novos edifícios já  inseridos no contexto. 

3.6.2 Rumo à cidade porosa

Analisando o resultado de algumas das descrições feitas por Secchi e Viganò, percebe-se 
que, diferentemente dos projetos para Jesi e Siena – pensados principalmente por partes –, a 
cidade passa a ser entendida como um “sistema”. Isso, mais uma vez, revela a tentativa de Sec-
chi de romper com o urbanismo tradicional, já que abandona a ideia de “zonas”, dominada pela 
ideia de classificar, separar e distanciar. 

 Um urbanismo que constrói “sistemas” exerce grande influência na pesquisa das rela-
ções, da identidade e integração. Um sistema se define pela identidade e a integração das suas 
partes, pelo papel que cada uma desenvolve, pelas oportunidades que oferece e pela inter-
-relação entre as partes, mais do que pelas funções contidas em cada uma delas. Cada sistema 
tem seu próprio limite e articulações: o sistema ambiental, o sistema da habitação, da produ-
ção... Cada sistema propõe temas específicos: a conservação, a recuperação, a requalificação, 
por exemplo.161

 Em todos esses projetos, o fio condutor foi construído a partir da articulação de três 
questões principais: a residência, o ambiente e a mobilidade. A “análise tecnicamente perti-
nente” conduziu para o desenvolvimento de reflexões e hipóteses para que se alcançasse “uma 

161 PESARO, IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Comune di Pesaro, 1997.
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cidade para habitar”, “uma cidade verde”, “uma cidade que funcione”. Ao desenvolver essas 
temáticas, articuladas com seus sistemas específicos (residência, ambiental, da mobilidade, 
das áreas centrais), os trabalhos apresentaram uma radiografia da cidade contemporânea e 
uma análise de suas formas, de suas características e de sua nova relação com o tempo. Uma 
constatação geral é a de que a figura do fragmento parece dominar a cidade e o território, e 
eles podem ser descritos pelo seu caráter fractal.

 A cidade fractal, debatida e apresentada por Secchi e Viganò, é a cidade feita por frag-
mentos ou partes reconhecíveis entre elas “pela diferença”. Sua imagem é construída por 
grandes e pequenas adições, muitas vezes separadas e sem comunicação. A cidade de Brescia, 
por exemplo, foi descrita como um arquipélago de “selos”, um quebra-cabeça que nunca foi 
completado, composto de pequenos pedaços de cidade encostados uns nos outros e desiguais 
entre eles. Trata-se de uma cidade dominada na parte mais recente pela alternância de cheios 
e vazios, pela descontinuidade e pelo fragmento, características que investem toda a vasta 
área – um resultado de recentes movimentos da economia da sociedade italiana, indicados 
como “dispersão” e “densificação”.162

 Descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação indicam uma ruptura radical com 
o passado e o início da contemporaneidade. A cidade fractal é composta por partes com iden-
tidade reconhecíveis, aparentemente desordenadas, mas nela é possível reconhecer as carac-
terísticas de um conjunto de racionalidade. É, sem dúvida, uma nova forma de cidade, comum 
a várias experiências europeias, onde se apresenta o caráter pluralístico da nova ordem social 
e o novo campo que deve ser projetado.  

As cidades italianas, assim como várias outras partes da Europa, são cada vez mais mul-
tiétnicas, compostas por uma sociedade de minorias, de uma sociedade móvel, que, de acordo 
com as pesquisas de Secchi e Viganò, inventa continuamente recursos – raramente coletivos 
– para melhorar. Trata-se de uma sociedade em que se assiste a uma contínua reinterpretação 
individual e de grupos do espaço urbano. A cidade contemporânea é cidade plural onde os 
sujeitos exprimem demandas diversas: cidade dos idosos, dos jovens e dos estudantes, dos 
pendulares, dos consumidores, dos homens de negócio e da cultura, de novos sujeitos, como 
os imigrantes, os extracomunitários, de realidades, etnias, culturas e religiões diferentes. 163 

Se a imagem que prevalece nesses planos é a de uma cidade fractal, a figura que me-
lhor representa essa cidade é a da mixité, a confusão organizada da cidade contemporânea, o 
princípio multiétnico e multicultural, lugar privilegiado da mistura de atividades e de “mate-
riais”, campo da heterogeneidade, o lugar onde se mostra o caráter caleidoscópico da cidade e 
da sociedade contemporânea.164 Para Secchi, a mixité é um projeto político de cidade.165

162 IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Brescia: Grafo, 1997.
163 LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo, 1998.
164 LABORATORIO PRATO PRG. Firenze: Alinea, 1996.
165 DEMATTEIS apud LUPO e BALDIANI. Autopsia di um PRg: il piano regulatore Secchi-Viganò di Brescia. In: Archivio di Studi 
Urbani e Regionali, n. 96, 2009.
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 Secchi e Viganò verificam através da descrição da cidade contemporânea uma nova 
cultura, a do vazio que prevalece sobre o cheio. É só observando a cidade a partir do vazio que 
o conjunto de fragmentos dispostos em um território pode ser novamente interpretado em 
termos de cidade. Do vazio surgem novas figuras, como ideia embrionária, e uma delas é a da 
“cidade porosa”, onde existe um vazio entre um elemento edificado e outro. 

 A construção de redes e conexões permitirá dar forma à cidade fractal. Esse é o gran-
de desafio do projeto urbanístico, assim como a pesquisa de novas formas de mobilidades, 
a redistribuição territorial e a reestruturação funcional dos principais lugares centrais, os 
novos modos de habitar, a nova estrutura produtiva, além dos temas ambientais, cada vez 
mais relevantes. 

Nos projetos desenvolvidos por Secchi e Viganò se percebe uma grande atenção ao 
bom funcionamento da cidade através da ênfase ao desenho, ao dimensionamento e à cons-
trução de sequências de espaços abertos e de zonas edificadas para garantir um melhor fun-
cionamento da cidade e território em geral. Os novos modos de habitar e os temas ambientais 
são tratados com a definição das características específicas dos diversos espaços abertos e 
edificados, dos materiais empregados, com o uso de recursos que garantam uma realização 
correta e sustentável de acordo com as características do território. A ênfase de Secchi e Vi-
ganò é dada ao aspecto de maior inércia temporal, aquele cuja possibilidade de modificação 
não é prevista a curto ou médio prazo, razão pela qual se dá grande atenção à infraestrutura 
da mobilidade. 

Projetar a cidade fractal, considerando todas as suas características, implica  trabalhar a 
flexibilidade, compreendendo os elementos constitutivos da cidade e suas regras de aplicação 
e composição, com precisão de detalhes e com liberdade no desenho do conjunto. Sistemas, 
redes, conexões, fragmentos foram as palavras-chave que acompanharam um conjunto de re-
flexões sobre as diversas questões que dizem respeito à cidade e ao território contemporâneo. 

A estratégia projetual adotada nesses planos procura dar unidade ao projeto e à ima-
gem urbana, tentando construir não só possibilidades e certezas para lugares singulares, 
mas também sentidos para a cidade como um todo. No caso de Bergamo, por exemplo, o 
plano se configura como um conjunto de projetos que, em escalas diversas, confrontam 
com a dimensão física da cidade e dos seus elementos. Esses projetos são especificamente 
estudados para alguns lugares da cidade e em projetos representados em formas de esque-
mas de soluções repetíveis, em projetos cujos espaços abertos e edificados assumem uma 
configuração definida em planta, em seções e em projetos que, por exemplo, fixam índices, 
relações de coberturas e altura.166

“Um grande plano de pequenas obras” – foi assim que a equipe de Secchi, em Pesaro, 
justificou a estratégia adotada, afirmando que a cidade necessitava não só das grandes obras, 
mas também das pequenas, fortemente ligadas à dimensão cotidiana da vida de seus habitan-

166 IL PROGETTO DEL NUOVO PIANO REGULATORE DI BERGAMO. Urbanistica Quaderni, n. 27, 2000.
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tes. Além das grandes intervenções, o melhoramento da qualidade urbana é confiado a obras 
difusas, seja no centro antigo, seja, sobretudo, nos bairros. A experiência de muitas cidades 
europeias nos anos recentes tem demonstrado que a requalificação dos espaços públicos ur-
banos é um bom ponto de partida para iniciar a requalificação do patrimônio edificado. No 
mesmo programa deve, porém, dar uma maior atenção ao desenho das seções viárias, à gra-
mática e sintaxe dos materiais utilizados nas pavimentações, à iluminação pública, à vegetação 
das vias, à escolha das diversas árvores que, dentro de um desenho complexo,  confira à cida-
de e à periferia uma imagem mais clara e legível. 167

 Os projetos-norma, com as prescrições arquitetônicas, demonstram a preocupação em 
não deixar sem solução a relação entre o público e o privado, risco que se corre quando as 
normas são só escritas. Mas o alto nível do detalhamento apresentado gerou muitas críticas. 
A polêmica em torno do plano para Brescia, por exemplo, se tornou pública nos jornais em 
1997.168 Um dos pontos levantados foi a preocupação com o perigo de uma limitação à liber-
dade criativa. No entanto, os projetos pontuais pensados para conferir um novo significado e 
sentido a determinadas áreas da cidade revelam mais uma vez, assim como em Siena, a tônica 
da renovatio urbis no trabalho de Secchi. 

 Outra polêmica causada pelo projeto para Brescia foi a discussão sobre o fato de o 
plano não prever o metrô, tema de grande disputa entre os administradores e os urbanis-
tas. A justificativa de Secchi foi bastante coerente. O projeto previa – e detalhou – uma rede 
para trams, muito mais adequada às características da cidade, pelo seu dimensionamento e 
pela demanda do transporte público. Ademais, essa rede conectaria diversas partes da cidade, 
permitindo realizar uma requalificação difusa dos espaços públicos, o que incidia significati-
vamente na qualidade de vida na cidade. Na opinião de Secchi, uma linha de metrô não seria 
competitiva em termos de economia de tempo, não diminuiria significativamente o uso do 
automóvel, não diminuiria o tráfego no centro, que era proveniente de várias direções, e nem 
qualificaria os espaços públicos da cidade.169

 A defesa pelo projeto do tram, organizada nos dias de hoje, demonstra a preocupação 
de Secchi com o tema da porosidade. Esse projeto “irrigado” de transporte público através dos 
trams permitiria que a cidade, com seus poros, se tornasse mais eficiente, diferentemente de 
uma linha de metrô, que, com a rigidez de um tubo, engessaria o desenvolvimento e a fruição 
da cidade. 

O esforço por criar uma nova maneira de descrever e projetar a cidade contemporânea 
foi sendo desenvolvido em todos os planos: Bergamo, Prato, Pesaro e Brescia, mas Secchi afir-
ma que não é a aplicação burocrática de um método, nem a apresentação de uma ideia pré-
-constituída de racionalidade, nem projetos demonstrativos de princípios gerais em busca de 
um ponto de aplicação. Todas essas cidades, assim como a grande maioria das cidades italia-
167 PESARO, IL PROGETTO PRELIMINARE DEL NUOVO PIANO REGULATORE. Comune di Pesaro, 1997.
168 Ver LUPO e BALDIANI. Autopsia di um PRg: il piano regulatore Secchi-Viganò di Brescia. In: Archivio di Studi Urbani e 
Regionali, n. 96, 2009.
169 SECCHI, apud LUPO e BALDIANI, op. cit. 



155

nas, possuem um centro histórico importante e uma periferia com construções recentes, além 
de conviver com muitos problemas e conflitos. Transitando nessa bipolaridade, e com o fato 
de estarem se transformando em um difuso lugar comum, aliado ainda, segundo Secchi, ao 
fato de que a cultura italiana parece ser incapaz de compreender e aceitar a contemporanei-
dade, esses planos procuraram de alguma maneira sanar essa fratura, tentando dar dignidade 
à cidade contemporânea e salvaguardando a antiga. 
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Levantamento dos Sistemas
sistema dos lugares centrais
sistema do verde
sistema da residência
sistema da produção
sistema da mobilidade

Fonte: Prg Pesaro (1997), Prg Bergamo (1994), 
Prg Prato (1995), Prg Brescia (1998)

Fig. 31 - Plano Regulador Geral Brescia

Fig. 30 - Plano Regulador Geral  Prato

Fig. 29 - Plano Regulador Geral  Bergamo

Fig. 28 - Plano Regulador Geral Pesaro
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Fig. 32 - Plano de Pesaro. Detalhe do levantamento do sistema central.
Fonte: Projeto Preliminar de Pesaro, (1997).

Fig. 33 - Plano de Bergamo. Detalhe do levantamento do sistema da 
mobilidade. Fonte: Projeto Preliminar de Bergamo, (1994)
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Fig. 34 - Dispersão e adensamento na grande área de Brescia.
Levantamento década de 1980, 1990 e a previsão do plano de 1997. Fonte: Prg Brescia (1998)

Fig. 35 - A cidade fractal de Brescia. Áreas edificadas, núcleos antigos, novas áreas 
residenciais, as colinas. Prg Brescia (1998)

Fig. 36 - O desenho da cidade “fractal” 
esquema conceitual do sistema dos lugares 
centrais na área vasta.

Fonte: Prg Brescia (1998)

Fig. 37 - Elementos e Estrutura da cidade 
“fractal” esquema de projeto sintético para 
a mobilidade da grande área de Brescia.
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Fig. 38 - Morfologia dos espaços não 
edificados. Carta da porosidade da cidade de 
Brescia. Pequenos fragmentos não coligados,
interpretados pela equipe como os “selos 
verdes da cidade”.
Fonte: Laboratório Brescia, (1998)

“O projeto do solo deve ser interpretado de maneira diferente do passado. 
Não se trata somente de garantir a quantidade de espaços abertos verdes, 

mas o de desenhar a rede de suas conexões”  PRG Brescia, p. 50.

Fig. 40 - Fonte: fotografias Laboratório Brescia.

Fig. 39 - Projeto do sistema ambiental.
O projeto prevê preservação  e criação de reservas 
naturais, filtros de permeabilidade, filtros de 
compensação, reservas de permeabilidade, 
corredorres fluviais, entre outros.
Para cada grande área o projeto elaborou um 
“projeto do solo”.
Fonte: Prg Brescia, (1998)
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Fig. 41 - No plano de Brescia as intervenções 
estratégicas foram: sistema da mobilidade, 
centro histórico e suas margens, 
construção de alguns parques, 
de alguns equipamentos, 
e a fixação de alguns limites na
utilização do território. 

Fig. 42 - Maquete de estudo para 
a expansão do centro antigo de Brescia.
as normas elaboradas deram atenção
especial ao desenho dos espaços abertos, 
aos estacionamentos e aos acessos.
Fonte: Prg Brescia 1997.

Imagens de Brescia:
a mixité cultural

a participação no plano
mixité funcional.
 Fonte: Prg Brecia e 
Laboratório Brescia

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45
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Fig. 47 -Exemplo de um projeto-norma do Prg Brescia PN-12 que prevê a reutilização de um quartel, 
como oportunidade de requalificar toda uma área da cidade.
Um PN contém: objetivos do projeto, unidades de intervenção, critérios de intervenção, normas 
de atuação, tolerâncias, quadro síntese com as especificação de índices, além dos  desenhos 
apresentados aqui. 
Fonte: Prg Brescia, (1998).

Fig. 46 - Indicação dos 34 projetos normas especificados para a cidade de Brescia.
Fonte: LUPO&BALDIANI, 2009.
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Fig. 48, 49, 50 - Exemplo de um Projeto-Norma
do Prg Bergamo, para uma área próxima

à estação ferroviária.
Fonte: Prg Bergamo Urbanistica Quaderni, n.27, 2000.
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Leitura da cidade através de diversos estratos
Prg Prato, (1995).

Fig. 54,55 e 56 - Detalhes do Centro Histórico da cidade de Prato. 
Fonte: Prg Prato, (1995).

Fig. 52 - Os “materiais” da residência

Fig. 51 - Indicadores morfológicos

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56
Fig. 53 - Indicação do Centro Histórico de Prato.
(Elaboração minha a partir de imagens do Prg Prato, (1995).
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Fig. 57 e 58 - Maquete do novo Prg Prato.

a mixité

Fig. 59 - Imagens da área industrial.
Fonte: Prg Prato, (1995)

a “cidade fábrica” os “materiais” da Indústria

Fig. 60 - croquis de projeto para 
uma fábrica de cimento.

Fonte: Prg Prato, (1995)



CAPÍTULO 4
DO TERRITÓRIO À CIDADE POROSA
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Neste capítulo, Secchi continua a reflexão, que vinha sendo feita desde o final dos anos 
80, sobre a nova forma de cidade, que estava na raiz das angústias dos urbanistas no final do 
século XX.  A fragmentação e a dispersão são as características mais marcantes dessa cidade, 
que, nos anos 60, deixa de ser moderna para assumir definitivamente a sua condição contem-
porânea. Ao fazer uma revisão do século XX, Secchi escolhe uma maneira diferente de contar 
essa história. A partir de três exemplos – Siena, Les Hauts de Rouen e Milton Keynes –, ele 
evidencia as lições da cidade antiga, reconhece a importância das experiências do modernis-
mo para a construção da cidade contemporânea e retoma um tema importante para ele:  o do 
surgimento da autonomia do sujeito, que modifica o espaço habitável, onde necessidades e 
desejos individuais e coletivos procuram seu espaço. 

Para explicar melhor a passagem da cidade moderna para a cidade contemporânea, Sec-
chi utiliza as figuras que melhor as caracterizam: a da continuidade e a do fragmento, analisadas 
neste capítulo, que também apresenta as principais ideias sobre o tema, destacando as reflexões 
sobre o vazio – um tema fundamental para se pensar o projeto da cidade contemporânea. Rever-
se City, termo criado por Paola Viganò para denominar a relação entre os cheios e vazios na ci-
dade contemporânea, traz novamente para discussão o conceito de Secchi de “projeto do solo”. 
O projeto de solo é a própria natureza do projeto urbanístico, do espaço não edificado, o que 
torna possível estruturar a forma da cidade e do território.  Dar forma a essa cidade fragmentada 
implica procurar uma distância mais adequada entre o que é construído e os vazios. A busca da 
“distância justa” está no centro das preocupações para se alcançar a integração da enorme di-
versidade com que convivemos atualmente. Da cidade formada por fragmentos emergem novas 
figuras, como a da porosidade, que também evidencia a relação entre cheios e vazios, permitin-
do analisar o conceito de densidade e refletir sobre a possibilidade de uma cidade mais porosa, 
de modo a facilitar os deslocamentos, a permeabilidade e o desenvolvimento de práticas sociais. 

Se nos livros Secchi estava fazendo essas reflexões, no curso de Doutorado no IUAV, ele 
continuava a avançar nas pesquisas em torno da dispersão. O projeto New territories, por exem-
plo, que analisa contextos diferentes desse fenômeno na Europa, enfatizando questões de pro-
jeto, é aqui apresentado juntamente com outra experiência de estudo de caso comparado, a da 
“cidade explodida”, que reúne análises da dispersão na Itália, na Espanha e em Portugal. 

Conforme o capítulo 3, existem maneiras diferentes de olhar e interpretar a dispersão 
urbana. Nesse sentido, este capítulo apresenta a opinião de Secchi sobre três principais críticas 
acerca da cidade difusa, as quais esclarecem mais uma vez o seu posicionamento de enxergar 
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nessa cidade uma possibilidade e não um fim. Mas, se as análises e descrições foram o ponto 
forte das pesquisas sobre o tema nos anos 90, a partir dos anos 2000 torna-se urgente buscar 
novos instrumentos e estratégias para se pensar o  projeto em áreas dispersas.  Reconhecen-
do que a cidade dispersa é uma das formas da cidade contemporânea que o urbanista deve 
enfrentar, Secchi aponta a importância de uma intervenção baseada em contínuas correções e 
levanta algumas sugestões para se pensar o projeto desse novo tipo de cidade. 

As ideias-guias deste capítulo destacam os conceitos de cidade porosa e cenário, que 
vêm direcionando os projetos de Secchi e Viganò desde os anos 2000, e  cuja eficiência pôde 
ser  verificada, na prática, nos planos para Lecce e Antuérpia, bem como no projeto para a 
Grand Pari(s). Os três diferentes contextos apresentam fenômenos particulares de dispersão 
e de porosidade, na visão de Secchi e Viganò, que aproveitaram a oportunidade para criar so-
luções para as novas questões urbanas. Surge daí o conceito de cidade porosa e a percepção 
da necessidade de ampliar as discussões sobre problemas ambientais, de desigualdade social 
e mobilidade. Nesse novo contexto, Secchi e Viganò vislumbram a possibilidade de investigar 
os territórios conceituais para uma nova modernidade. 

Este capítulo encerra-se com duas micro-histórias – dois projetos realizados de Secchi e 
Viganò –, nas quais é possível reconhecer uma síntese das principais questões que permeiam a 
sua trajetória profissional. O cemitério de Kortrijk, na Bélgica, permite atravessar as escalas de 
projeto e compreender como a ideia de cidade e as lições de urbanismo de Secchi encontram 
lugar, também, no projeto de arquitetura. O parque Spoor Noord, em Antuérpia, também na 
Bélgica, retoma a reflexão sobre a renovatio urbis, e comprova que, através de um bom proje-
to do solo, é possível construir uma cidade porosa onde as pessoas aprendam a “viver junto” 
de uma maneira melhor.

Foram fundamentais para a formulação deste capítulo as conversas com Paola Viganò, 
que primeiro mostrou a importância do conceito da cidade porosa, em seus projetos e refle-
xões sobre a cidade contemporânea. Além disso, a possibilidade de visitar alguns dos projetos 
implantados por Secchi e Viganò, na Bélgica, contribuíram para constatar o que os textos e 
projetos procuram abordar. As discussões sobre o projeto para a Grand Pari(s) – proporciona-
das pela apresentação de Secchi e Viganò em Veneza,  depois, pela visita à mostra e por suas 
entrevistas recentes sobre o assunto, em diferentes meios – permitiram um melhor entendi-
mento desse projeto de ideias que ainda continua em andamento.                                     
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4.1 da continuidade ao fragmento: a busca por uma “distância justa”

4.1.1 Histórias do século XX

No seu último livro, Secchi ponderou que o século XX se fechou entre duas angústias: 
por um lado, a angústia de uma cidade que cresce sem controle, de uma metrópole que se 
torna megalópole e perde a sua medida, tornando-se estranha a qualquer experiência coti-
diana individual e coletiva; e, por outro, a angústia pela dissolução da cidade e também pelo 
conceito da cidade.1 Parafraseando Secchi, “as características de cada século não se tornam 
visíveis com o primeiro ano e não desaparecem com o último”.2  Essas características do século 
XX já se manifestavam no final do século XIX, marcando os signos de uma passagem entre a 
cidade moderna e a contemporânea.  Por ser a cidade atual a que conhecemos melhor, quan-
do falamos dela, segundo Secchi, estamos submersos em detalhes, depoimentos, relatos e 
interpretações, muitas vezes discordantes. Existe uma dificuldade em distinguir os fatos dos 
discursos e os eventos que caracterizaram a história dos projetos que conduziram a cidade 
para outras direções. 

 A ideia da dissolução do conceito de cidade é construída muitas vezes em cima dessas 
contradições. Muitos fenômenos atuais não são fáceis de explicar e, para serem mais bem 
compreendidos, devem ser colocados dentro de um processo que leva um longo período de 
tempo. Como se viu no capítulo anterior, a dispersão e a fragmentação não são fenômenos 
recentes nem casuais, e esta pesquisa procurou mostrar isso ao enfocar o cenário italiano, 
que, de certa maneira, reflete um pouco da realidade europeia, em geral, guardando as de-
vidas proporções. 

 As inquietações do século XX em relação à cidade são marcadas muitas vezes por vi-
sões pessimistas de muitos especialistas, não sendo difícil encontrar quem já há algum tem-
po apregoe a morte das cidades, ou o fim do urbanismo (desurbanização, pós-cidade, não 
cidade, urbanismo em fim de linha etc.) – imagens que revelam também os olhares com que 
estão sendo observadas as transformações dos territórios. Examinando o presente, parece 
que estamos sempre procurando a imagem tradicional da cidade. Segundo Corboz, “quan-
do nós pensamos na cidade, pensamos no centro-cidade e relegamos o resto, as chamadas 
periferias, ao tenebroso do externo”.3 Assim, não se percebeu o fenômeno da expansão,  “a 
mancha de óleo”, e  a representação tradicional ficou no inconsciente coletivo, lembra Cor-
boz. Secchi também compartilha dessa ideia  ao afirmar que temos o hábito de conservar 
na memória as coisas simples, e a estrutura de uma cidade fragmentada dificilmente pode 
ser apreendida, pois a acumulação de fragmentos faz com que a cidade contemporânea seja 
sempre desordenada.4

1 SECCHI B. La città del ventesimo secolo. Roma: Laterza, 2005.
2 SECCHI, B. La città del ventesimo secolo: una introduzione. In: MAZZERI, C. (Org.) La città europea del XXI secolo. Milano: 
Skira, 2002. p. 13.
3 CORBOZ. A. L´ipercittà. In: Ordine Sparso: saggi sull´arte, il metodo, la città e Il territorio. Milano: Franco Angeli, 1998. p. 234.
4 SECCHI, B. IN:  BRESCIA IL NUOVO PIANO REGULATORE. Brescia: Grafo, 1998. p. 25.
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O sentimento de nostalgia da cidade impregnou o século XX e move as duas angústias 
de que fala Secchi. E é essa percepção que possibilita ao urbanista refletir sobre o tema da 
conservação, que provocou um embate entre modernistas e antimodernistas durante o sé-
culo passado. Essa é a história que Secchi conta em A cidade do século XX, em que recorre a 
três contos (“Siena”, “Hauts de Rouen” e “Milton Keynes”) para passar o século XX a limpo, 
enfocando em cada um deles um aspecto fundamental para compreender o sentido da cidade 
daquele século. 

Em “Siena”, Secchi focaliza o papel e a importância de alguns fatos abordados em li-
vros, congressos, seminários, procurando mostrar que a transformação da cidade se baseou, 
sobretudo, em estudos e pesquisas que procuram descrever, representar e interpretar as mu-
danças, evidenciando como a cultura ocidental observou,  interpretou e falou sobre o fenôme-
no urbano, com um discurso muito marcado pela ideologia. É nessa primeira história que se 
encontra a raiz das angústias provocadas pela percepção do desaparecimento da cidade como 
um “lugar mágico, onde nasceu toda a inovação técnica, social, institucional e política”,5 e pela 
constatação da sua dissolução na dispersão em territórios de grandes dimensões. 

Em “Les Hauts de Rouen”, o tema principal é a  importância do projeto urbano e do 
projeto de arquitetura, que fizeram parte de um amplo projeto social, uma ideia tipicamente 
moderna. Fica claro que, de diversas maneiras, o papel desses projetos – produtos de “uma 
grande geração” de estudiosos que construíram a cidade e seu território com propostas radi-
cais – foi importante na construção da cidade contemporânea.

Em “Milton Keynes”, evidencia-se a importância do indivíduo, cuja autonomia foi sendo 
conquistada desde o Renascimento italiano e do norte da Europa, o que fez com que se desse 
uma maior atenção ao cotidiano, ao doméstico, ao corpo e ao conforto. É a história de mudan-
ças radicais, mas também de melhoramentos que consideraram as necessidades e desejos de 
diferentes grupos sociais. É, portanto, a história de uma pesquisa paciente da dimensão física 
do bem-estar individual e coletivo, das dimensões concretas do welfare que “influenciou nas 
transformações do espaço habitável europeu e,  em particular, nas transformações da cidade”.6

Essas três histórias são ilustradas, respectivamente, pelos três locais mencionados,  de-
monstrando como Secchi percorreu essa reflexão sobre o século XX, sem subdividir de ma-
neira idêntica os três enfoques, sem linhas de demarcação, mas colocando em evidência os 
pontos de fratura entre um e outro, os quais nem sempre coincidem com os grandes eventos. 
O ponto principal é o que ele chama da construção lenta da liberdade individual e coletiva. Em 
outras palavras:

São as ideias e ideologias relativas às realizações entre indivíduo e sociedade; 
no que diz respeito ao discurso urbanístico, são as diferentes maneiras de ex-
primir essas ideias (e ideologias) através da construção do espaço habitável.7 

5 SECCHI, B. Tre storie per il ventesimo secolo. II International Ph D. Seminar in Urbanismo, Barcelona. (<http://www.planum.
net> – The European Journal of Planning>), p. 1.
6 Idem, p. 2.
7 Idem, p. 4.
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O exemplo de Siena pode parecer, segundo Secchi, estranho, mas é o exemplo da 
cidade antiga que fornece boas lições conceituais, como o papel do espaço público, os dis-
positivos que ligam e separam o espaço público do privado, a gramática e a sintaxe das se-
quência desses espaços. Les Hauts de Rouen, o grande conjunto habitacional construído na 
França, entre 1955 e 1970, permitiu, de acordo com Secchi, abordar as dimensões de partes 
da cidade destinadas à habitação social,  a  importância do progresso técnico e, ainda, a 
banalização dos grandes exemplos da “grande geração”. Milton Keynes, na Inglaterra, provo-
cou uma discussão sobre as experiências das cidades novas, dando a Secchi a oportunidade 
de refletir sobre “o papel da estética na pesquisa do consenso e as tendências recentes das 
formas de ‘populismo’ projetual”.8

Graças a esses pontos de vista escolhidos por Secchi para contar a história do século XX, 
revela-se a ideia de como a cidade foi se transformando em função da mudança do imaginário. 
Se no passado o futuro da cidade era desenhado pela nostalgia, pela crítica radical e pelo de-
sejo de superação, hoje se percebe a predominância do medo, da imaginação e do cotidiano. 

Para terminar de contar essa história, Secchi apresenta outro exemplo, o da região 
denominada North Western Metropolitan Area (NWMA), caracterizada por uma grande dis-
persão que engloba cidades importantes da Bélgica, Holanda e Alemanha. A NWMA é reco-
nhecida não como um conjunto de cidades, mas uma nova forma de cidade grande, que é, 
“ao mesmo tempo, uma megacity, uma world city e uma global city”.9 Trata-se de uma ci-
dade que, na opinião do autor, é um ícone da nova forma da metrópole europeia do futuro, 
cuja influência se dará através da imaginação e da reelaboração, e não através da imitação 
desse tipo de cidade.10 É com esse exemplo que Secchi reflete sobre o presente e aborda 
as questões mais recentes ligadas à ideia de uma cidade difusa, que se torna possível pelo 
desenvolvimento das tecnologias da mobilidade, bem como da densidade das redes viárias 
preexistentes. “No final do século XX, as mudanças da cidade não coincidem com o seu dis-
solvimento. O que está se dissolvendo na NWMA não é a cidade, mas alguns conceitos e as 
suas declinações tradicionais.”11 

4.1.2 Figuras do olhar

Essa nova forma de cidade é, há muito tempo, objeto estudo de Secchi, como foi vis-
to no capítulo anterior. As pesquisas desenvolvidas por Secchi e seus colaboradores sobre o 
território contemporâneo procuraram entender essa nova cidade europeia que vem sendo 
formada – apoiando-se na hipótese de que nem tudo o que está acontecendo no território é 
desperdício de solo ou de recursos – como uma resposta particular à “crise urbana” em anda-
mento nas décadas precedentes.12

8 Idem p.4.
9 SECCHI, B. La città del ventesimo secolo. Roma: Laterza, 2005. p.165.
10 Idem p.165.
11 Idem p.168.
12 MUNARI, S.; TOSI, M. C. Tracce di città. Milano: Franco Angeli, 2001.
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A cidade contemporânea, segundo a descrição de Secchi,  resulta de um grande fe-
nômeno de dispersão e adensamento de sujeitos, de estruturas da produção, de aglome-
rações, dispersos em uma área vasta. Num primeiro momento, os fenômenos de dispersão 
e fragmentação parecem dominados pelas leis do acaso, mas, se observados com atenção 
e certa distância crítica, acaba-se compreendendo que eles têm explodido nos anos mais 
recentes, depois de um longo período de incubação. Esse período foi preparado por com-
portamentos e programas que tomaram forma como reação às características da cidade 
moderna – uma cidade dominada pela figura da continuidade, que, lentamente e através de 
várias declinações, se formou entre o Renascimento e o século XVIII, e foi se degradando a 
partir do século XIX.13

A reflexão sobre a passagem do período moderno para o contemporâneo é recorrente 
no trabalho do Secchi. No final dos anos 90, ele fez um balanço interessante sobre o futuro das 
cidades, partindo da análise da cidade moderna e da cidade contemporânea. Uma das suas hi-
póteses é a de que, sempre que a estrutura do conjunto da economia e da sociedade se altera 
radicalmente, a questão urbana vem à tona, e, durante essas mudanças, é quase impossível 
poder utilizar um discurso simples. Cada mudança, para Secchi, é marcada por um conjunto de 
imagens e metáforas que tentam retratar a real situação urbana e seus problemas e nos ajudam 
naquilo que somos incapazes de entender.14 Na sua visão, as figuras, uma maneira de organizar o 
pensamento, agem como “metafísica influente”, permeando uma época e orientando os vários 
campos do saber, entre eles a arquitetura e o urbanismo. Secchi estabelece uma diferença entre 
as figuras da época moderna e as da época contemporânea. Ao pensamento moderno perten-
cem a continuidade, a concentração e o equilíbrio, enquanto ao pensamento contemporâneo 
vinculam-se a descontinuidade, a descentralização e o fragmento.15 

Na época moderna, o desejo de continuidade exprime a tentativa humana de raciona-
lizar o real como um universo totalmente controlável graças à ciência, pensamento típico da 
cultura iluminista. Secchi identifica duas fases principais nesse período: uma em que a conti-
nuidade é a liberação dos vínculos medievais e a conquista de novas liberdades burguesas; a 
outra em que ela é dominada pela angústia, pelo medo de igualdade ilimitada e pelo receio de 
uma sociedade reduzida a uma massa contínua e homogênea. A continuidade não é, portanto, 
uma figura estática e, por isso mesmo, teve contornos diferentes ao longo da modernidade: 
inicia-se no século XVI; no século XVII torna-se a captura do infinito; no século XVIII, da regu-
laridade e transparência; no século XIX, da articulação e hierarquia.16

 Um dos lugares mais evidentes para  buscar as figuras do urbanismo é, de acordo com 
Secchi, o jardim. O espaço aberto, o vazio, é a metáfora possível da cidade e da sociedade; é 
onde, mesmo sendo construído ex-novo, se mantém relações com as características do lugar 
através da constituição física e da forma dos terrenos, das águas, da vegetação; é onde as 

13 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli, 1999.
14 SECCHI,B. Prima lezione di urbanistica. Roma-Bari: Laterza, 2000.
15 Idem. 
16 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli. 1998.
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novas ideias são antecipadas.17 Utilizando essa ideia, é possível compreender melhor os con-
tornos da continuidade na cidade moderna, lembrando que, para Secchi, foram os materiais 
destinados à mobilidade que organizaram as grandes figuras da continuidade, da regularidade 
e da hierarquia.

 Partindo do ponto de vista de Secchi, compreende-se que as intervenções nas cidades 
no século XVI, por exemplo, conseguiram transformar o espaço medieval através da implan-
tação de um traçado organizado por eixos ortogonais, avenidas retas e amplas que davam à 
cidade um aspecto unificado e homogêneo. Na passagem do século XVI para o XVII, um novo 
saber técnico em ascensão garantia elementos de continuidade na paisagem da cidade e do 
território com a construção de fortificações, meios de transporte e infraestrutura. Esses as-
pectos estão presentes em Discurso sobre o método, de Descartes, em que ele afirma que a 
obra de transformação urbana não diz respeito aos elementos constitutivos da cidade, mas às 
relações entre eles. A captura do infinito – que Secchi aponta como característica do século 
XVII – está relacionada com as experiências do espaço infinito, feitas principalmente por André 
Le Notre (1613-1700), através dos seus projetos baseados em poucos princípios elementares 
e marcados sempre por um eixo longitudinal que levava o visitante à experiência do espaço 
aberto. A regularidade e a transparência do século XVIII também estão ligadas aos jardins, 
que, muitas vezes, indicam um modo de conceber o espaço. No século XIX, a expressão “espa-
ço aberto” marca a imagem de um entorno ilimitado e contínuo, onde o homem pode mover-
-se livremente. Enquanto o espaço barroco representava um sistema integrado, o espaço do 
século XIX expressa um novo ideal humano de liberdade, onde se inicia a angústia que Secchi 
relata, aquela causada pelo medo do infinito. Para ele, a história do projeto da cidade entre os 
séculos XVI e XIX é o estudo das possibilidades compositivas de um espaço urbano que quer 
ser o mais contínuo possível, desenhado e legível na estrutura fundamental das grandes pers-
pectivas que se abrem para o espaço externo.

 Na opinião de Secchi, é nas capitais europeias do século XIX que a continuidade encon-
tra suas representações mais completas e coerentes na unificação da linguagem do espaço ur-
bano. Paris, Viena e Berlim, por exemplo, se preparam em ritmo acelerado para se adaptarem 
às novas demandas de modernização no crescimento da cidade sobre seu território, ocorrendo 
um salto de escala conceitual que inaugura uma maneira diferente de se pensar a cidade. Em 
Paris, essa nova perspectiva não revelou somente as questões de segurança social e higiene, 
mas permitiu a potencialização de renda fundiária como um mecanismo de expansão urbana, 
não se restringindo só às áreas centrais, mas dando muito atenção às novas áreas edificadas. 
O destaque dado aos espaços verdes, aos parques, contribuiu para dar à cidade um aspecto 
grandioso e também delimitou uma nítida segregação social, com a ida do proletariado para 
os bairros mais afastados. Haussmann aplicou o privilégio da hierarquia dos espaços verdes do 
bairro ao setor urbano, alcançando a cidade inteira, que se tornou um cânone para o urbanis-
mo até o início do século XX. Ao utilizar o zoneamento e introduzir elementos estruturantes 

17 Idem. 
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para o desenvolvimento urbano, como a ferrovia metropolitana, Viena começou a crescer para 
o subúrbio. Berlim, através de poucas praças retangulares ou estrelares,  juntamente com uma 
atenção especial para a infraestrutura, procurou desenvolver-se de maneira homogênea em 
todas as direções.

 No final do século XIX, Secchi percebe que o caminho da continuidade parece estag-
nar, com a construção de pastiches, com composições ecléticas, com retomadas neoclássicas 
e com as primeiras percepções do sprawl urbano, da dispersão – enfim os primeiros sinais do 
fim da modernidade. É um período em que, na opinião de Corboz, o conceito de harmonia 
saiu de moda, sendo necessário modificar a nossa sensibilidade e conviver com novos termos 
como contraste, tensão, descontinuidade e fragmentação.18

De acordo com Corboz, essas mudanças significativas não foram percebidas imediata-
mente por todos, mas os instrumentos para isso já estavam à disposição. A arte já estava há 
muito tempo se desenvolvendo não em termos de harmonia, mas de contrastes, tensões e 
misturas. Isso ocorre a partir de Cézanne e, sobretudo, dos cubistas, passando pelos expres-
sionistas e surrealistas, entre tantos outros, que, através de um sistema dinâmico, se diferen-
ciaram da estética precedente. Secchi também acessa esse universo e nota que os artistas 
foram os primeiros a se conscientizarem de que a ideia de continuidade até então dominante 
não respondia mais às indagações. Na música, na pintura, na literatura, por exemplo, inicia-se 
então uma busca por uma escrita diferente, como em Arnold Schoenberg, Kandinsky e Kafka.19 

 A figura oposta à da continuidade passa a ser a do fragmento, da heterogeneidade, da 
descontinuidade entre as coisas. São figuras do olhar, como Secchi as classifica, cujos valores 
dizem respeito à maneira como olhamos para a cidade. A cidade do século XIX possui uma 
composição de sequências de elementos, detalhes e composições conhecidas, assim como a 
música, cuja sequência é previsível. Como o fragmento, a música passa a ser pensada “nota 
por nota”, seguindo uma composição musical que organiza sintaxes de necessidades breves; é 
a passagem da música atonal para a música serial, a busca por novas regras que mantivessem 
a relação entre as notas.20 Em uma analogia, Secchi se refere a algumas experiências urbanas 
do final do século XIX e início do século XX como uma tentativa de “escrever” uma cidade 
“nota por nota”.21 Paola Viganò lembra que todo o percurso da música contemporânea, de 
Schöenberg até hoje, é marcado pela pesquisa de regras que absorvem o fragmento sonoro, 
sem negá-lo, dentro de uma melodia, tentando inseri-lo em uma sucessão.22

Secchi reforça que é, portanto, no final do século XIX e início do XX que a figura da 
continuidade não consegue mais ser também a figura do espaço social. Afinal, o mundo se 
complicou e a sociedade passou a ser caracterizada pelo surgimento de vários indivíduos que 

18 CORBOZ. A. Op. cit. 
19 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli, 1998.
20 Idem.
21 Secchi cita, por exemplo,  a cidade-jardim de Ebenezer Howard, a cidade industrial de Tony Garnier, a cidade funcional do 
CIAM, a cidade estruturalista do Team X e a Plug-in-City do Archigram. Ver SECCHI, B. La città del ventesimo secolo. Roma: 
Laterza, 2005. p. 49.
22 VIGANÒ, P. La città elementare. Milano: Skira, 1999.
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aspiram por identidade e autonomia. Lembrando Nietzsche, ele conclui: “A vida não habita 
mais na totalidade”.23 

O “século breve” é o período em que, na opinião de Secchi, ocorre uma perda do sen-
tido em todos os campos, quando continuidade e fragmento se enfrentam, sem êxito de qual-
quer tentativa de mediação. É o período das grandes realizações na cidade e no urbanismo, 
tais como as experiências: do movimento moderno, da construção da cidade soviética, da 
cidade do New Deal, das cidades das ditaduras europeias, das duas reconstruções pós-bélicas, 
da formação, em algumas regiões do mundo, de imensas megalópolis. Na última parte desse 
período, finaliza-se a transição da cidade moderna para a cidade contemporânea, que se ini-
ciou nas últimas décadas do século XIX.  Para Secchi, é entre os anos 60 e 80 do século XX que 
a cidade europeia sai definitivamente do período conhecido como moderno para entrar no 
contemporâneo, com algumas antecipações ou atrasos em casos específicos.24  

Analisando esse período, Secchi questiona o aparecimento de uma forma de cidade, a 
partir dos anos 1970, caracterizada pela utilização de quarteirões, parques e jardins que retor-
nam para dentro da malha quase sempre ortogonal, com a intenção de recuperar, de maneira 
quase mimética, os materiais e a planta tradicional da cidade europeia. A essa forma ele dá o 
nome de “cidade normal”, como uma metáfora capaz de evitar, pelo menos parcialmente, a 
banalidade das periferias e dos subúrbios contemporâneos. Seria, por exemplo, o caso de Les 
Hauts de Rouen, analisado por ele em A cidade do século XX. 

Tullia Lombardo, pesquisando a imagem da “normalidade” sugerida por Secchi, mas 
procurando extrapolar a ideia somente como forma – enfoque dado por ele – e pensando 
em projeto, afirma que a cidade normal surge como a possibilidade de recuperar as formas 
tradicionais na cidade contemporânea. Segundo essa pesquisadora, muitos arquitetos, como 
Leon e Bob Krier, Oriol Bohigas, Joseph Kleihues e Vittorio Gregotti, criticaram as experiências 
modernistas e se interrogaram, de maneira quase obsessiva, sobre o modo justo de projetar 
a cidade, adotando elementos tradicionais e construindo uma posição clara que recusava os 
excessos de concentração ou de dispersão. Para eles, a cidade tradicional consolidada seria o 
antídoto para esses desastres. 25

 Outra observação de Secchi é a de que o caráter descontínuo e fragmentado evidente 
na cidade contemporânea provocou o aparecimento e a mitificação de outras figuras da de-
sordem do ecletismo e da incerteza, bem como o risco da perda de um horizonte de sentido 
compartilhado. Isso revelou a nossa incapacidade de compreender essa nova cidade e de nos 
orientarmos dentro do seu caráter “genérico”. A cidade contemporânea, “para muitos, asse-
melha-se a um confuso amálgama de fragmentos heterogêneos, no qual é impossível reco-
nhecer qualquer regra de ordem, qualquer princípio de racionalidade que a faça inteligível”.26 

23 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli, 
1998. p. 51. 
24 Idem. 
25 LOMBARDO, T. Op. cit.
26 SECCHI, B. Prima lezione di urbanistica. Roma-Bari: Laterza, 2000. p. 7.
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Secchi, porém, não alimenta esse sentimento. Apesar de reconhecer e analisar os problemas, 
ele acredita que as características da cidade contemporânea exigem um esforço especial para 
a construção de um desenho do seu futuro, e que a ideia de que não há uma regra possível não 
é correta. Para ele, o que existe é uma regra diferente, ainda não completamente entendida. 

O arquiteto Rem Koolhaas vai na mesma direção: aceita a realidade e rejeita qualquer 
posicionamento nostálgico em relação aos processos de transformação vigentes. É ele quem 
cria o conceito de “cidade genérica”, que parece ser o trunfo simultâneo da uniformidade e da 
fragmentação do presente. O espaço regular e contínuo – e, portanto, preciso e funcional – da 
cidade moderna se transforma na cidade genérica, em um espaço cacofônico   disseminado 
por regularidades e funcionalidades, fragmentado em lógicas heterogêneas, independentes 
umas das outras, e movidas pela intenção de serem eficientes e racionais no que diz respeito 
ao objetivo específico. Para Koolhaas, a cidade genérica é neutra, livre dos grandes heroísmos 
do passado, mas é também uma “alucinação da normalidade”, por se apresentar ausente de 
urgência. Trata-se de uma cidade que parece ser profundamente inóspita, exagerada, grotesca 
e terrificante.27

Recorrendo ao recurso da analogia, Secchi associa a imagem da cidade contemporânea 
a uma obra do músico húngaro György Ligeti, a do “poema sinfônico para cem metrônomos”. 
O urbanista descreve que, nesse trabalho, Ligeti coloca simultaneamente em movimento cem 
metrônomos, mas com velocidades diferentes. Eles vão parando sozinhos, um depois do ou-
tro:  num primeiro momento, os mais rápidos; depois, os mais lentos, em uma aparente com-
posição caótica, cuja forma é a de um grande diminuendo rítmico, nas palavras do próprio 
Ligeti. No início, a sobreposição do conjunto dos metrônomos produz um som contínuo e, com 
a parada dos primeiros metrônomos, esse continuum pouco a pouco vai se transformando em 
ritmos mais complexos. Quanto mais metrônomos param, mais facilmente se distinguem as 
estruturas rítmicas. No final, quando se escuta só um metrônomo, o ritmo é perfeitamente 
periódico. Para Ligeti, recorda Secchi, a ideia formal dessa composição – que, segundo ele, 
é o primeiro exemplo de música minimalista – nasce da interação entre os diferentes ritmos 
periódicos e implica três fases: uma de uniformidade, causada pelo mascaramento coletivo 
dos metrônomos; uma de progressiva estruturação; e, de novo, uma fase de uniformidade que 
provém do movimento periódico do metrônomo restante. As três fases não possuem limites 
distintos, porque o evento rítmico torna-se imperceptível entre uma e outra. 28

Na visão de Secchi, a analogia da cidade contemporânea com a obra de Ligeti é possível 
quando se pensa nos diversos ritmos da cidade acumulados ao longo da modernidade, pas-
sando pelas experiências até mais ou menos a metade do século XX, até encontrar as novas 
formas de utilização do território da cidade contemporânea. Percorrendo seu espaço a partir 
do continuum dos seus tecidos centrais em direção aos complexos ritmos das suas periferias 
estruturadas com vários projetos da modernidade, chega-se depois aos ritmos simples da ci-

27 LOMBARDO, T. Op. cit., p. 29-30.
28 SECCHI, B. Viaggio di formazione. In:  Urbanistica, n. 112, 1999. p. 10.
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dade difusa. Nas palavras de Secchi, “a cidade contemporânea é o produto, material e imagi-
nário, de uma multiplicidade de sujeitos, movidos cada um, como os metrônomos de Ligeti, 
por racionalidades, ritmos e temporalidades próprias e específicas”.29

 

4.1.3 A distância justa

É com as figuras do discurso e do olhar que Secchi faz uma distinção entre a época 
moderna e a contemporânea, mas talvez mais importante do que a distinção cronológica 
entre os dois períodos seja a relação recíproca entre as figuras, o fato de a continuidade 
pressupor constantemente o seu oposto, a descontinuidade. Para Secchi, as figuras são có-
pias de conceitos binários, não existindo uma independente da outra. Ele admite que o pró-
prio fragmento atuou muito tempo dentro da modernidade, e a continuidade,  por sua vez, 
encontrou muitas resistências.30

Deixar para trás as figuras da cidade e do urbanismo tradicional –  principalmente essa 
que Secchi considera a mais importante, a da continuidade do espaço edificado – abre cami-
nho não só para se pensar sobre o fragmento, mas também para se refletir sobre o vazio, so-
bre a distância entre as coisas. Viganò apresenta uma leitura original sobre a relação entre os 
cheios e os vazios na cidade contemporânea e desenvolve o conceito de reverse city. Segundo 
ela, na cidade contemporânea acontece uma inversão do ponto de vista tradicional: o vazio 
prevalece sobre o cheio e só a partir do vazio é que o conjunto de fragmentos dispostos no 
território pode ser novamente interpretado em termos de cidade.31 

 A pesquisa de Viganò percorre as discussões sobre a inversão das proporções entre o 
edifício e o espaço aberto da Ville Radieuse (1930), de Le Corbusier, e da Broadacre (1934), 
de Frank Lloyd Wright, da percepção de um espaço diferente na cidade-colagem, de Rowe e 
Koetter. Cabe lembrar também as experiências soviéticas dos anos 20 e 30, conhecidas como 
“desurbanismo”, as quais, através da colocação de diversos elementos em diferentes escalas, 
a partir da decomposição da cidade tradicional, propuseram a recomposição de uma forma 
diferente e alternativa para a cidade.32 

A Ville Radieuse e a Broadacre City são consideradas por Secchi “esforços extremos de 
imaginação”. Esses dois projetos não apresentaram um desenho no sentido tradicional, mas 
uma reflexão dos princípios e das diversas maneiras de pensar as relações entre indivíduos, 
sociedade e território. Poderiam, assim como a Carta de Atenas, ser considerados textos-ma-
nifestos.33 Dois projetos, duas ideias opostas: a cidade de Le Corbusier, pensada para ser uma 
cidade vertical, com grandes torres,  privilegiava a concentração, enquanto a de Wright tinha 
sido concebida para ser uma cidade de grande liberdade, de grande expansão no território, 

29 Idem. p. 10.
30 SECCHI, B. Città moderna, città contemporanea e loro futuri. In: I futuri della città: tesi a confronto. Milano: Franco Angeli, 1998.
31 VIGANÒ, P. Per una carta degli spazi aperti. In: LABORATORIO BRESCIA PRG. Brescia: Grafo, 1998. p. 213.
32 VIGANÒ, P. La città elementare. Milano: Skira, 1999.
33 SECCHI, B. La città del ventesimo secolo. Roma: Laterza, 2005. p. 68-69
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com uma busca de aproximação com a natureza. A primeira usava a cidade de Paris como su-
porte, e previa muitas demolições; a segunda estava ligada a grandes extensões de terra nos 
Estados Unidos, onde cada pessoa pudesse “estender-se” à vontade no território. Apesar das 
intenções bastante divergentes, Secchi reconhece nas duas propostas um sistema conceitual 
análogo, onde algumas atividades, a casa, a produção e o comércio, os equipamentos coletivos 
para  ensino, esporte e cultura assumem uma clara identidade que se exprime e se representa 
nos materiais e na implantação. Nos dois casos, todo o espaço urbano foi organizado com uma 
malha que combina duas grelhas ortogonais, em 45 graus, que constroem um espaço urbano 
aberto e flexível, buscando uma estética livre das influências do passado. 

Os desenhos da cidade de Le Corbusier privilegiam os espaços, diferentemente de Rowe 
e Koetter que na collage city dão destaque aos objetos, evocando continuidade e densidade,  
inspirando novas características para o vazio e sugerindo novas interpretações.34

O concurso “Moscou, cidade verde” contou com propostas dos desurbanistas Barsc, 
Vladimirov, Ochitovic, Sokolov, que deslocaram, ao longo de grandes diretrizes de infraestru-
tura (estradas, redes de energia e comunicação), os aglomerados lineares que deveriam for-
mar uma grande cidade invertida. Na cidade verde de Barsc, o ponto de partida deveria ser a 
extensão da distribuição de energia fora da cidade e, a partir desse eixo, surgiriam os novos 
traçados, a armadura da nova subdivisão e dos aglomerados. Os equipamentos comuns, a 
energia e o transporte deveriam formar uma rede que ligasse e integrasse as residências. O 
projeto dessa equipe enfrentou o tema da relação entre a habitação coletiva e a individual, 
evocando “uma habitação liberada do aperto dos limites angustiantes de um bairro urbano”. 
Para a cidade de 100 mil habitantes, as células de habitação estavam rodeadas de verde dos 
dois lados e possuíam a frente completamente envidraçada. A implantação foi pensada em 
coligação com a estrada principal, que serviria também à indústria e à economia agrícola, 
protegida por uma faixa com parques, e se tornaria, assim, somente um dos elementos na 
vastidão da natureza. Os desurbanistas negavam a concentração urbana como o único modelo 
racional de cidade e, a partir de uma rede de serviços, pensavam em absorver a órbita de cada 
habitante, proporcionando um acesso à ciência e à arte com a construção de equipamentos 
destinados a essas funções. A cidade seria, portanto, uma cidade linear, mesmo conhecendo 
os custos com a infraestrutura viária, disposta em uma estrada de 25 quilômetros, onde tudo 
seria encontrado. Nessa cidade-estrada, os elementos principais seriam os vazios, os bosques 
e os parques interceptados por artérias de transporte.35 

 De acordo com Viganò, diferentemente dos soviéticos, Le Corbusier acreditava que o 
homem aspirava por urbanização, razão pela qual tal modelo de cidade seria difícil de se endos-
sar. Wright, talvez, tenha sido mais ousado do que Le Corbusier, “que parecia agir mais como 
um cirurgião que tenta curar a cidade doente, ao invés de propor novas formas de habitar”,36 
e na Broadacare City, mesmo sendo um caminho muito diferente da cidade-estrada, Wright 
34 VIGANÒ, P.  idem. p.127.
35 VIGANÒ, Op. cit.
36 GINZBURG, apud VIGANÒ, P. Op. cit., p.131.
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pesquisou uma alternativa para sair das figuras do urbanismo moderno. Nessa análise, Viganò 
aponta alguns exemplos dos caminhos que indicaram uma superação na relação entre campo 
e cidade: as discussões das primeiras décadas do século XX sobre urban region; a ideia de 
Londres como uma “cidade única”, em 1934, ou ainda o nascimento dos suburbs, com ênfase 
sobre a casa individual, além do debate sobre a nova dimensão da cidade, na Itália, na década 
de 1960.

 O desenvolvimento de um pensamento sobre a reverse city coloca em primeiro plano 
a percepção do fragmento e de outras figuras que passam a influenciar no projeto da cidade 
e do território contemporâneos, como a descontinuidade e a heterogeneidade, evidenciando,  
assim, o vazio como ponto de partida para esses projetos. A reflexão sobre o vazio coliga três 
pesquisas na opinião de Viganò: (1) a de Kenneth Frampton, em “In search of the modern lan-
dscape”, de 1988 – uma das primeiras tentativas de leitura do papel que a paisagem assumiu 
nas mãos dos arquitetos, como parte integral do desenvolvimento de uma forma arquitetôni-
ca que avançou a hipótese de que o “ruralismo” e o “suburbanismo” alimentaram uma outra 
perspectiva do projeto urbanístico; (2) a pesquisa sobre o “projeto do solo” (Projeto para Jesi, 
de 1983-1988), de Bernardo Secchi,  com a ênfase do projeto urbanístico  no projeto do espa-
ço não construído; (3) a reflexão de Rem Koolhaas, “Imagining nothingness”, de 1985, sobre a 
necessidade de imaginar o vazio, em que se aborda a questão do projeto da cidade contempo-
rânea como proposta de um projeto do espaço aberto, em relação à tradicional dificuldade de 
controle do espaço construído e da sua transformação.37

Viganò, ao salientar que esses são só alguns dos exemplos possíveis de pesquisas sobre 
esse ponto de vista, destaca:

Se, por um lado, se reconhece que a cidade é composta por elementos fi-
nitos, de objetos distantes uns dos outros, separados de diversas maneiras, 
mas projetáveis; por outro lado, a modalidade de construção de uma cida-
de ampla e extensa introduz novas proporções entre cheios e vazios, novas 
medidas e distâncias. O vazio se torna elemento estrutural e estruturante da 
forma da cidade e do território.38

 Os vazios adquiriram um novo sentido na cidade contemporânea; dar forma a essa cidade 
composta por fragmentos implica procurar o que Secchi denomina “distância justa”. Recorrendo 
a Foucault, ele sublinha que seria a distância “entre os homens e as coisas”, sendo o projeto do 
solo o principal lugar onde as regras da distância justa são experimentadas, colocadas à prova e, 
em seguida,  derrubadas, modificadas, enriquecidas ou transformadas. Na opinião de Secchi, mais 
do que o progresso das técnicas da mobilidade urbana, deve-se realizar uma nova pesquisa so-
bre a distância correta, a distância justa que o projeto da cidade contemporânea deve interpretar 

37 VIGANÒ, P. Op. cit., p. 148.
38 Idem, p. 148.
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corretamente. Pensando na tensão existente na dimensão contemporânea – que faz com que o 
indivíduo procure uma distância que permita a privacidade e, ao mesmo tempo, a relação – é que 
Secchi se refere ao famoso apólogo de Schopenhauer, em que os porcos-espinhos se mantinham 
juntos para proteger-se do frio, só se distanciando quando a dor provocada pelos espinhos alheios 
se tornava insuportável. Cada ser vivente procura construir dispositivos de distanciamento ou de 
proximidade nas relações com o outro.39

A história da cidade europeia pode ser lida e interpretada como uma pesquisa contí-
nua da distância justa. Assim como Secchi, Manuel de Solà-Morales mencionava uma “dis-
tância interessante”, para refletir sobre a natureza e a constituição do espaço entre os obje-
tos, que se ampliou cada vez mais na cidade contemporânea.40 Ele se referia ao projeto da 
periferia e da compreensão dos vazios como distâncias interessantes, criticamente selecio-
nadas por sua capacidade figurativa e por sua racionalidade ecológica e paisagística.41 Com 
a dilatação do espaço aberto, e com a pulverização dos aglomerados urbanos, essa questão 
se tornou ainda mais relevante, já que as regras e os esquemas interpretativos da cidade 
consolidada foram rompidos. 

A improvisação da autonomia do sujeito, segundo Secchi, e das suas representações 
“acentuou o problema  do estatuto do espaço aberto entre os sujeitos e as coisas”.42 Nesse de-
bate sobre essa nova paisagem, a experiência do projeto passa a ser fundamental para garantir 
qualidade à cidade contemporânea.

4.1.4 Projetar o vazio 

As reflexões sobre o vazio, sobre a distância entre as coisas, além do tema que emerge 
com a cidade contemporânea da “diversidade e integração”,43 são questões presentes na tra-
jetória profissional de Secchi e também de Viganò. Nos anos 80, essas reflexões impulsionam 
a formulação do conceito do projeto do solo, que passa a ser uma ferramenta importante em 
todos os planos coordenados por Secchi a partir da experiência de Jesi; nos anos 90, marca a 
imagem da “cidade fractal” e inspira o desenvolvimento de projetos que revelam uma nova 
ideia de cidade, que se dará através da construção de redes e conexões dos diferentes siste-
mas que a compõem. E é, também, dessa reflexão que emergem novas figuras, como a da 
porosidade, que nasce com o projeto para Brescia, analisado no capítulo anterior, e que se 
tornará, com os trabalhos posteriores, um conceito interessante para se repensar todo o sig-
nificado e o projeto da cidade e do território contemporâneos.

Com a fusão da cidade moderna com a cidade contemporânea, temas do urbanismo 
como o da densidade, diretamente ligado à relação entre os cheios e o vazios, passam a sofrer 

39 SECCHI, B. Prima lezione di urbanistica. Roma-Bari: Laterza, 2000 p. 84-85.
40 MANTIA, G.  Lo spazio poroso:  figure e dispositivi. In: Quaderno, Roma: Officina Edizione, n. 3, 2006.
41 GUTIÉRREZ, V.S. El proyecto urbano en España. Sevilla: Kora, 2006.
42 SECCHI, B. Viaggio di formazione. In: Urbanistica, n. 112, 1999. p. 12. 
43 Idem. 
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desmembramentos. O território contemporâneo, de acordo com Viganò, convive com dois 
extremos: “o da densidade elevada e o da rarefeita, o que leva a refletir novamente sobre as 
distâncias entre as coisas, entre as coisas e as pessoas, entre  pessoas e pessoas, [bem como] 
sobre densidade e proximidade”.44 O vazio coloca em análise dois conceitos: concentração e 
dispersão, declinações do conceito de densidade. “Hoje, concentração e dispersão são condi-
ções da densidade através das quais o urbanista interpreta, em um só dado, a dimensão ( não 
só material) da cidade moderna e da cidade contemporânea”.45

Na pesquisa sobre dispersão urbana, o tema da infraestrutura adquire um papel fun-
damental: é a partir da qualidade de uma rede de infraestrutura, por exemplo, que uma 
urbanização dispersa se torna uma cidade difusa. Esse é, porém, um tema antigo. Viganò 
observa que, ao longo dos séculos, os desenhos das estradas contribuíram juntamente com 
o das águas, cujos cursos correm paralelamente aos das estradas, na definição de territó-
rios isotrópicos, pouco hierarquizados, favorecendo aglomerações difusas e relações hori-
zontais.46  No exercício de descrição de um território disperso no sul da Itália, na região do 
Salento, Secchi e Viganò passam a utilizar a metáfora da esponja e de tubos para analisar 
e interpretar as redes da mobilidade. O capital fixo que habita o território, delimitando os 
vazios e desenhando os fragmentos – muitas vezes,  herança do passado e fruto de investi-
mentos da cidade moderna –, passa a ser um elemento-chave para a compreensão do novo 
fenômeno urbano e a formação de cidades difusas. Tornam-se também objetos de pesquisa 
para o projeto da distância justa da cidade contemporânea. 

4.2 Novos territórios em análise

No início da década de 2000, duas exposições sobre dispersão urbana são apresentadas 
na Europa: em 2002, a exposição “New territories: situações, projetos, cenários para a cidade 
e o território europeu”,47 organizada por Secchi e Viganò, e, em 2004, a exposição “A explosão 
da cidade: morfologias, olhares e movimentos sobre as transformações territoriais recentes 
nas regiões urbanas da Europa meridional”, coordenada por Antonio Font (UPC-Barcelona), 
Francesco Indovina (IUAV-Veneza) e Nuno Portas (Universidade do Porto). 

Na virada do século XX, a análise da dispersão e da difusão urbana parece ter alcançado 
uma expressão significativa nas pesquisas territoriais, econômicas e sociais. Há muito tempo 
os olhares dos especialistas estão dirigidos para esse tema nos diversos contextos e conti-
nentes, mas nos últimos anos parece ter havido uma convergência metodológica de muitos 
estudos que desenvolvem pontos de vistas interpretativos, criam nomes para as configurações 

44 VIGANÒ, P. Spostamenti concettuali. In: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE, 2001. p.14
45 FABIAN, L.  Scenari astratti. In: BOZZUTO, Paolo et al. Storie del futuro. Roma: Officina, 2008. p. 67.
46 VIGANÒ, P. Tubi e spugne 3: scenari. In: Atti della XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti. Roma, 2010. (<http://www.
planum.net>). p. 1 
47 New territories ampliou o material apresentado em uma exposição e em um seminário realizado na Faculdade de Arquitetura 
de Bari, em julho de 2001, bem como o que foi produzido no workshop internacional “Cenários para a cidade e o território 
europeu”, do curso de Doutorado em Urbanismo do IUAV, em agosto 2002. A mostra contou ainda com material da exposição 
After sprawl, apresentada em Bari e organizada por Xaveer de Geyter e Lieven de Boeck al De Singel, de Antuérpia. 
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espaciais, cruzam análises econômicas, sociológicas, territoriais, com o objetivo de descrever, 
compreender e interpretar as novas fenomenologias territoriais.48 

 É evidente que não existe consenso sobre o tema. Com base nas observações de Álvaro 
Domingues, vale lembrar a vertente “disciplinarmente correta”, que defende que a urbaniza-
ção difusa é um antagonismo perverso da “boa forma urbana”. Todavia,  ele se refere também 
à situação oposta onde se nota uma espécie de “deslumbramento” pela descoberta desse 
novo modelo, aparentemente mais positivo. Torna-se, porém, frágil quando insiste ainda no 
modelo dualista: cidade e espaço urbano, opondo a concentração à dispersão, quando, na 
verdade, se trata de algo mais complexo e interativo, ou quando se verifica uma excessiva 
homologação do modelo. A dispersão urbana é “mais do mesmo em todo lado”, em várias 
escalas geográficas e em modelos socioeconômicos distintos. 49

 Nesse contexto, as pesquisas desenvolvidas por Secchi e Viganò no IUAV,50 juntamente 
com as experiências no escritório em Milão, constituem uma referência importante, já que 
não partem dessa ideia do tipo “mais do mesmo em todo lado”. Eles procuram continuamente 
avançar hipóteses, explorar contextos diferentes, descrever com cuidado novas situações, co-
locando aproximações, movimentos e operações de pesquisa em diversas situações. 

A pesquisa New territories parte do princípio de que, antes de dizer se a dispersão é 
um mal, é necessário descrever algumas situações, questionando a posição estabelecida na 
Europa de construir um juízo muito negativo em relação à dispersão, baseando-se, na maioria 
das vezes, nas questões relativas à sustentabilidade ambiental. Segundo Viganò, 

ocupar-se desse tema não representa uma tomada de posição a favor do 
abandono do espaço urbano, mas o reconhecimento de que a contraposição 
cidade/campo, ainda proposta em muitos planos e projetos, é uma imagem 
inexistente e impossível. 51

O estudo contou com a descrição de paisagens diversificadas, de cenários e projetos, 
procurando avançar hipóteses de reflexões mais gerais. Além das paisagens italianas do norte, 
como o Vêneto, mais centrais, como Pescara,  e do sul, no Salento e na Puglia, foram analisa-
dos exemplos em Maiorca, na região metropolitana de Barcelona, no  Algarve  (Portugal), nas 
regiões periféricas de Zurique, nos territórios contíguos entre a Itália e a Áustria, bem como na 
região da Bélgica conhecida como Flemish Diamond, entre outros. A amostragem não teve a 
pretensão de ser exaustiva nem de selecionar os casos mais relevantes, mas procurou explorar 
uma variedade discreta de territórios onde o fenômeno da dispersão é observado com alguma 

48 GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. 2007. Tese (Dottorato) –Università “Federico II”, Facoltà di Architettura, 
Dipartimento di Urbanistica, Napoli, 2007.
49 DOMINGUES, A. Portugal urbano. In: Politicas Urbanas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. p. 43-44.
50 Grande parte do resultado dessas pesquisas está apresentada no projeto New territories, que articulou workshops, pesquisas 
dos doutorandos, conferências de consultores externos, mostras e publicações.
51 VIGANÒ, P. New territories: situations, projects, scenarios for the European city and territory. Roma: Officina, 2004.  p. 10.
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clareza. Todas essas pesquisas foram motivadas pelas  reflexões já iniciadas por Secchi há pelo 
menos uma década antes.

“New territories não propõe um processo, mas algumas ‘paradas’, sendo que a primei-
ra e a mais importante se desenvolve em torno da pesquisa sobre o termo ‘dispersão’.”52 O 
ponto de partida, portanto, foi o estudo da dispersão, proposto como chave de entrada para 
a condição contemporânea, como um modo de refletir sobre uma contemporaneidade feita 
não só de dispersão de objetos, casas e construções, mas também de práticas, de sujeitos, de 
movimentos, entre outros. 

A descrição dos territórios analisados contou com a eleição de instrumentos novos; um 
módulo foi utilizado como utensílio de trabalho para trocar informações comuns, e a medida 
de 50 km x 50 km (2.500 km2), utilizada nas várias pesquisas, parece ter sido uma escolha 
subjetiva, adequada a determinadas cidades e territórios europeus. Além disso, houve uma 
grande utilização de imagens de satélites e, a partir delas, a geração de mapas e gráficos, para 
ilustrar as diversas situações de dispersão encontradas. Conforme uma das análises,53 as ima-
gens noturnas geradas por satélite se tornaram eficientes para perceber, a partir das grandes 
manchas iluminadas, como a densidade e as dispersões se comportam. Algumas figuras que 
se sobressaem com essa técnica não aparecem nitidamente durante o dia. Outro recurso uti-
lizado em New territories foi o de selecionar uma série de filmes recentes, pensados para o 
grande público e rodados nos territórios estudados, buscando compreender, através de outro 
olhar, coisas que as análises nem sempre conseguem revelar. Os filmes selecionados foram fei-
tos por artistas e diretores que não só trabalharam nos territórios, mas muitas vezes nasceram 
ou moravam ali. Para Secchi, 

os modos pelos quais podemos conhecer o território e a sociedade são ne-
cessariamente diferentes do passado. Ainda mais distantes do passado são 
os modos através dos quais podemos restituir os resultados da nossa explo-
ração e pesquisa. Não conseguiremos representar uma prática social como 
um mapa temático, mas talvez consigamos com instrumentos audiovisuais. 54

 

Os diversos contextos analisados revelaram uma dispersão articulada, variada e especí-
fica em certos casos.  Viganò explica que a dispersão nos Flandres, por exemplo, não pode ser 
compreendida se não for pensada a partir da espessura da infraestrutura depositada nesse ter-
ritório ao longo do tempo, tornando-o uma das áreas mais densas do mundo. Só esse fato não 
explica a forte dispersão, já que foi somente uma das razões que permitiram que isso aconteces-
se. Compreender, no entanto, a força do projeto social e político  que assumiu importância ao 

52 Idem.
53 MUSANTE, G. 50Km x 50Km  I 5 nomi dell´ Europa 1, 2, 3, r-u-h-r IN: New Territories: situations, projects, scenarios for the 
European city and territory. Roma: Officina, 2004. p. 69-81
54 SECCHI, B. In: PETTI, A. New territories. Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò. Arch´IT:  Rivista Digitale, 2002. (<http://
architettura.it/files/>). 
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longo da revolução industrial se torna importante para entender o processo de transformação e 
a nova organização do território e da sociedade. Outro exemplo, citado por Viganò, foi a pesquisa 
conduzida por ela na região do Salento, no sul da Itália, que mostra a evolução de um território 
difuso com carência de infraestrutura. Pensar a dispersão ali significou pesquisar as pequenas 
estradas brancas com muros baixos de pedras dividindo as propriedades, formando um “campo 
urbanizado” onde cada um incrementa o próprio território, realizando formas de integração en-
tre espaços e economias de grande interesse. Essa situação é tão diferente da região analisada 
do Vêneto central, um “território plural”, que gera imagens múltiplas, produzidas pelos sujeitos 
que o utilizam, ou da região metropolitana de Barcelona, que viu, junto com a requalificação do 
centro nos anos 80, a cidade crescer em direção a uma região que oferecia condições para ha-
bitação menos caras e em contato com a paisagem externa. Isto configurou novas centralidades 
metropolitanas, que conviviam também com graves problemas, como o do congestionamento 
da malha viária. Em comum, todos os exemplos analisados tiveram o território como foco central 
para se repensar o projeto moderno da cidade europeia. 

 A segunda parada proposta pela pesquisa foi em torno do termo “cenário”, conside-
rado um instrumento “flexível e rigoroso, que permite explorar tendências, propõe visões e 
retóricas e interroga os limites e pontos de colapso dos fenômenos em curso, ou de mudança 
de rota”.55 Considerados exercícios de imaginação para refletir sobre o futuro, eles permitiram 
que a pesquisa explorasse questões extremas da dispersão, levando à reflexão sobre compa-
tibilidade e coexistência de situações, selecionando lugares e potencialidades. Os cenários 
explorados foram: X-treme Europe, Europe Play-ground, Slow Territories, Future Fossiles, No-
Risk Europe, Links. Um cenário imaginado foi, por exemplo, o de uma progressiva gaseificação 
da Europa. Uma situação X-treme parte da hipótese de que a Europa perde pouco a pouco os 
núcleos mais densos e sempre se torna mais um tapete habitado. Ou, ao contrário, trata-se 
de uma Europa que reage a esse fenômeno e tenta aumentar os próprios núcleos, as cidades, 
procurando se adensar mais, criando grandes vazios e fazendo referência à cidade e ao campo. 
Outro exercício foi o de imaginar territórios com “baixo número de rotações”, áreas que ficam 
à margem dos processos de reestruturação da cidade e do território, mas garantem um grau 
de bem-estar e conforto. São denominadas slow territories. Esse cenário proposto teve como 
objetivo observar ideias diferentes de progresso.

 “Território do projeto” foi a reflexão que a pesquisa fez sobre os novos modelos de 
organização e infraestruturação. Os projetos individuais, coletivos e institucionais mostraram 
o novo papel do espaço aberto na construção da cidade contemporânea; os espaços não cons-
truídos, os da agricultura e dos movimentos da natureza assumiram um papel fundamental 
na configuração das diversas relações entre as coisas e as práticas contemporâneas. O projeto 
territorial deu ênfase aos seguintes enfoques: “as diversas gramaturas da dispersão”, “o ato de 
repensar a densidade”, “a isotropia”, “os vazios”, “a qualidade do habitar e o modo do habitar 
rural”, “as situações híbridas”, “as infraestruturas”, “o direito à cidade”. 

55 VIGANÒ, P. Op. cit., p. 14.
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Nos seminários propostos por New territories, foram discutidos “projetos dentro da 
dispersão”, mostrando o esforço individual, muitas vezes de famílias construindo suas casas e 
armazéns, com o objetivo de compreender o investimento social dessa ação e não, por exem-
plo, a qualidade do projeto. Trata-se dos 

“projetos com a dispersão”, [que], na tentativa de estabelecer uma distân-
cia crítica desses territórios, utilizam os dispositivos que a cidade dispersa 
desenvolveu para construir projetos inovadores e se distanciam do passado,  
casos muito raros ainda; os “projetos contra a dispersão”, exemplo do que 
acontece na Alemanha e Holanda, incentivam projetos que “condensam” e 
“limitam” a dispersão.56

 Outro tema discutido nos seminários da mostra – “Territórios sempre mais parecidos” – 
foi pensado por Cristina Bianchetti. Esse título, segundo Secchi, é provocativo, já que na realida-
de, apesar das grandes semelhanças entre os territórios dispersos, inclusive com um sentimento 
de tédio causado pelo ato de passar em meio a coisas cada vez mais similares, não é bem assim. 
É, contudo, interessante, segundo ele, partir desse ponto de reflexão.57 Para Bianchetti, esse 
tema imprime certa urgência no problema da interpretação da semelhança e da lógica de cons-
trução dos territórios contemporâneos a partir da observação das tramas frágeis dos territórios. 

É necessário pensar sobre as práticas banais, ordinárias, repetidas que dão 
ao conjunto um efeito maciço, e voltar a refletir sobre o “local“, subtraindo a 
noção da ideia de que possa ser uma espécie de espelho, sem imperfeições, 
sem a pretensa identidade dos lugares e da sociedade que os constroem [...]. 
Talvez seja preciso recuperar uma dimensão diferente do local, que renuncie 
a categorias pouco úteis como aquela da identidade, para deixar lugar para  
práticas, experiências, significados. 58

Paralelamente a essa experiência coordenada por Secchi e Viganò, desenvolveu-se a 
pesquisa multi-institucional “A explosão da cidade,” que contou com treze grupos de treze 
universidades da França, Itália, Portugal e Espanha. Esse trabalho propôs a imagem da “cidade 
explodida”, considerada a primeira manifestação do campo urbanizado e da urbanização difu-
sa, uma condição urbana que perde densidade, mas não a funcionalidade e as intensas rela-
ções: “a cidade se recria mesmo fora das muralhas”.59 Foram comparadas as regiões de Lisboa, 

56 VIGANÒ, P.  In: PETTI, A. New territories. Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò. Arch´IT:  Rivista Digitale, 2002. (<http://
architettura.it/files/>).
57 SECCHI, B. In: PETTI, A. New territories. Intervista a Bernardo Secchi e Paola Viganò. Arch´IT : Rivista Digitale, 2002. (<http://
architettura.it/files/>)
58 BIANCHETTI, C. Spazio e pratiche nei territori contemporanei. In: Q2. Roma: Officina Edizione, 2004. p. 222.
59 INDOVINA, F.  La metropolizzazzione del territorio. In: INDOVINA, FREGOLENT, SAVINO. L´esplosione della città. Bologna: 
Compositori, 2005. p. 14.
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Porto, Marselha, Montepellier, Bolonha, Gênova, Nápoles, Milão e a região do Vêneto central, 
com a intenção de individualizar possibilidades e de enxergar uma lógica comum. Apesar das 
diferenças, essas regiões urbanas apresentam processos parecidos de dispersão territorial, de 
reorganização produtiva e especializações, de polarizações do crescimento, de requalificação 
urbana e de modificação da estrutura demográfica tradicional. 

 A essas áreas difusas estaria vinculado o conceito de metropolização do território, 
que parte da ideia de que “o difuso caminha para a cidade difusa, mas a cidade difusa cami-
nha para o arquipélago metropolitano”. A pesquisa reconhece que a difusão não é o único 
fenômeno novo, e que, talvez, ele venha ofuscando um fenômeno paralelo. Levanta a hipó-
tese de uma formação de “cidade de cidades”, da existência de uma metropolização do ter-
ritório.60 Os dois fenômenos estariam estreitamente ligados, podendo mesmo afirmar que 
a dispersão gera a metropolização do território. Os grupos de pesquisa procuraram analisar 
sinteticamente o último estágio do processo de difusão urbana, em particular nos territórios 
da Europa meridional. 

 Nessa pesquisa emerge a ideia de que, se a cidade compacta foi a representação da 
visão de mundo há duzentos anos, a estrutura territorial urbana poderia ser assumida como 
a expressão da cultura contemporânea. O que os estudos apontam é que a metropolização 
do território não está relacionada tanto à organização morfológica do espaço, mas principal-
mente ao funcionamento da realidade funcional. Nesse sentido, o aspecto social se sobrepõe 
aos demais, e o que se percebe é a tensão à reagregação, à recomposição dos fragmentos, à 
multiplicação das relações sociais. A metropolização evitaria o empobrecimento das relações 
sociais, favorecendo o desenvolvimento econômico e social; e é, portanto, através do conceito 
de metropolização que “a explosão” pode ser lida como o processo que se expande sobre todo 
o território da vida e das funções de caráter urbano. Sua vantagem estaria na possibilidade de 
integração das “redes curtas”, de âmbito metropolitano e regional, com as “redes longas”, de 
âmbito nacional e internacional, reorganizando o “capital fixo social”.

New territories e A cidade explodida têm em comum o desafio de avançar nas pesqui-
sas iniciadas, na Europa, no final dos anos 80. Através da análise comparada, busca-se uma 
descrição renovada dos fenômenos urbanos que possibilitem nominar os novos elementos e 
processos em diferentes contextos. Mas, além disso, as duas pesquisas colocam em evidência 
a questão do projeto, das intervenções nesses territórios e adquirem, portanto, um valor ins-
trumental. No trabalho do IUAV, percebe-se uma grande atenção aos aspectos sociológicos, 
centrados nos comportamentos  e práticas sociais, e uma pretensão projetual explicíta, com 
a utilização,  por exemplo, do instrumento dos “cenários”. Em A cidade explodida, a pesquisa 
focaliza a complexidade dos territórios e a condição urbana estendida a regiões metropolita-
nas, integradas por territórios e elementos de natureza e dinâmica diferentes, apresentando 
um “mosaico metropolitano”, com o objetivo de refletir sobre a intervenção  nesse território. 

60 Idem.
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Fig. 61 - Ilustração do módulo 50km x 50km. Fonte: Quaderno del dottorato n.2, 2004.

Fig. 62 - Cenário X-treme Europa. 
Fonte: Bozzuto, Fabian, Loddo, Mussante, Scarponi e Tiozzo. Fonte: Quaderno del dottorato n.2, 2004.

Fig. 63 -  “Europa continente cinza” características da dispersão e da concentração na Europa.
Fonte: Quaderno del dottorato n.2, 2004.
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Fig. 64 - A concentração no Vêneto Central  1970 e 2000.
Fonte: INDOVINA; FREGOLENT; SAVINO, 2005.

Fig. 65 - Imagem de satélite detalhe de uma área do Vêneto Central.
Fonte: Google Maps, 2010.

Fig. 66 - Fotos da região do Vêneto, que compõe a “cidade difusa” com a complexidade de uma estrutura 
urbana. Fonte: INDOVINA; FREGOLENT; SAVINO, 2005.
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4.3 Inquietações projetuais

A crescente importância do território como centro de reflexões para os urbanistas é se-
guida de duas hipóteses principais, apresentadas aqui em diferentes oportunidades. A primei-
ra é a de que a dispersão da cidade europeia no território tenha surgido de uma fratura, com 
a ruptura de um equilíbrio na economia urbana, na paisagem urbana e rural. Por isso mesmo, 
trata-se de algo a ser combatido ou minimizado através de um fortalecimento da cidade por 
meio de projetos que a tornem mais densa e mais forte. A segunda hipótese, cuja formulação 
muito deve às reflexões de Secchi, considera a dispersão não como uma ruptura drástica, mas 
como um fenômeno que vem acontecendo ao longo de um “tempo longo”, muitas vezes por 
transformações que se dão a partir de pequenas mudanças. 

A cidade europeia é o campo de reflexões e experimentações de Secchi. Ele lembra que 
na Europa não há grandes megalópoles, se comparadas com as de outros continentes. Cabe in-
formar que houve ali uma grande resistência aos processos de hiperurbanização, já que a rede 
urbana é composta, sobretudo, por cidades de pequeno e médio porte, com uma periferia mo-
derna. As dinâmicas do território têm se modificado, e a estabilidade parece ter atingido muitas 
regiões, sendo possível verificar na cidade difusa situações diferentes, como territórios muitos 
ativos, a exemplo do Vêneto e dos Flandres, e outros mais lentos, onde o nível do bem-estar so-
cial é maior. As megacidades, como Paris, Londres ou Berlim, existem, com alta concentração e 
densidade de atividades e população, mas há também regiões metropolitanas, como o Diamond 
Flesmish ou o noroeste da Holanda, que estão dispersas em seus territórios. Cada uma dessas 
situações tem a sua própria geografia, e todas essas situações são urbanas.61 

Como a cidade difusa é alvo de críticas sob vários aspectos, Secchi elege três delas  para 
melhor refletir sobre o tema.62 

Na primeira crítica, a cidade difusa aparece como a negação dos valores de proximida-
de e de comunidade que se apresentam na cidade compacta. Essa é considerada por Secchi 
uma crítica bem estranha se se levam em conta as críticas da anomalia da cidade moderna, 
reconhecida como a antítese da solidariedade social. A coesão social não parece ser maior nas 
partes compactas da cidade difusa, nos centros urbanos e nas suas periferias do que nas suas 
partes dispersas. Identidade, comunidade e tradição são, portanto, conceitos que não conse-
guem descrever a sociedade contemporânea, sempre dominada pela retórica da competição 
e da comunicação. 

Na segunda crítica, a cidade difusa aparece como o reino do automóvel e a causa-
dora da degradação ambiental com que convivemos atualmente. Secchi concorda que, sem 
dúvida, essa nova cidade não poderia ter sido produzida se não fosse a grande difusão do 
automóvel, mas, ao contrário de Peter Hall, acha que a relação entre a dispersão e o sistema 
da mobilidade, muito ligada ao meio de transporte individual, não é tão clara quanto parece, 

61 SECCHI, B. Urban scenarios and policies. In: PORTAS; DOMINGUES; CABRAL.  Políticas urbanas. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003.
62 Ideias contidas no texto de Secchi  Le forme della città, apresentado em um seminário em Ferrara, em 17 abril de 2008.
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necessitando ser analisada com mais cuidado, com um quadro diferente, em um longo perío-
do. Secchi sugere uma revisão da relação entre inovação tecnológica e formação de grandes 
áreas urbanas, uma reflexão que deveria reavaliar inclusive a Revolução Industrial. Lembra 
que a concentração urbana  sempre impulsionou o desenvolvimento do transporte público, 
que com o surgimento do telefone houve uma especialização dos edifícios de escritório e que, 
com a televisão, o surgimento dos subúrbios se intensificou. Falta, na opinião de Secchi, uma 
observação sobre o surgimento de uma nova forma de cidade e de uma análise sobre o papel 
do progresso técnico, considerando que o tempo que se gasta hoje para a sua implementação 
não é mais tão lento como no passado, basta lembrar-se da internet. 

 A terceira crítica,  de cunho estético,  acusa a cidade difusa de feia, fato com que Sec-
chi concorda. Mostra-se provocador ao lembrar que todos cultuam as paisagens bonitas de 
cidades como Siena, Ferrara, Bruges ou San Petersburgo, por exemplo, contudo poucos fazem 
um esforço analítico para dizer de que coisas são feitas essas paisagens, quais materiais  as 
compõem e quais as representam nas suas gramáticas e sintaxes compositivas. Prevalece no 
juízo estético, segundo ele, um culto à memória, o mito da continuidade, mas, se analisadas 
ao longo da história, essas cidades precisaram de muito tempo para ser construídas, transfor-
madas e modificadas. Para Secchi, é a espessura desse palimpsesto urbano e territorial que as 
tornam queridas; a cidade não se constrói em um dia, e a cidade difusa pode construir hoje a 
infraestrutura de base de uma nova forma de cidade. 

Mas, além das críticas, é importante acompanhar como Secchi raciocina sobre o pro-
jeto da cidade difusa. Se, na metade dos anos 80, ele achou importante discutir e questionar 
os planos bastante burocráticos que estavam sendo produzidos, tentando levantar hipóteses 
para debate, hoje ele acha que não há mais sentido em discutir a “forma do plano”. Segundo 
ele, todos já entenderam que a construção de um projeto para a cidade e para o território 
é feita de muitas operações, de diferentes políticas, de diversas representações projetuais. 
E também que a estrutura de ações e documentos que compõem um plano, aquilo que se 
denomina “forma”, mudou ao seguir diversas declinações. Reconhece, contudo, que houve 
uma falha coletiva – “fruto de falsas polêmicas fundadas em palavras, fruto de um exagerado 
politeísmo da razão e de um monoteísmo cinza da imaginação”– ao deixar que as experiências 
e buscas por formas diferentes de planos acontecessem de maneira isolada e dispersa, com a 
produção de planos muito semelhantes entre si. 

 Nos anos 90, com a discussão da cidade difusa surgiram outras questões a serem ana-
lisadas. Ficaram evidentes novas formas do espaço habitável, que continuam sem um projeto, 
e isso passa a ser, para Secchi, uma questão mais urgente do que pensar na destruição, na 
mudança e na invenção de instrumentos. Ao defender isto, ele não está pensando somente na 
dimensão física de um projeto, mas nas relações e nas interações sociais. Segundo ele, há mui-
to tempo essa cidade já está sendo observada; seus riscos estão sendo denunciados, sendo 
preciso então dizer com alguma precisão qual direção seguir, expondo com maior clareza de 
que coisa e a quem se está falando. Algumas tentativas do passado recente devem ser reexa-
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minadas; resolver a situação urbana hoje significa colocar em questão tecnologias diferentes, 
por, talvez, em primeiro plano, a questão energética, o ciclo das águas, dando um salto tecno-
lógico importante e radical.

 Cinco pontos parecem prevalecer na visão de Secchi sobre o futuro do projeto para a 
cidade contemporânea: 63

- O primeiro seria a necessidade de se prestar mais atenção ao projetar os sistemas 
ecológicos e as paisagens, abandonando a ideia de que esse é um assunto só para os cientis-
tas das ciências naturais e deixar de lado, também, uma interpretação puramente estética da 
paisagem. 

- O segundo ponto seria a diversificação das densidades – “temos de aceitar a fragmen-
tação de nossa sociedade e de nossas cidades”. Novamente é preciso deixar para trás uma 
ideia de continuidade e transformar as diferenças em densidades, em diferentes oportunida-
des e em possibilidades para os diversos modos de vida.

-  O terceiro é uma consequência dos dois primeiros: trata-se da necessidade de aden-
sar a cidade existente, especialmente as partes da cidade difusa, evitando a sua expansão. A 
cidade fragmentada é uma oportunidade e não um erro, e é preciso levar em consideração 
as diferenças que surgiram na sociedade, bem como as preferências do imaginário coletivo e 
individual. 

-  Em quarto lugar, é preciso reforçar o policentrismo, ou seja, reforçar o centro da cida-
de tradicional,  as novas centralidades existentes e as centralidades externas.

- Em quinto lugar, deve-se dar ênfase ao sistema de transporte público, para poder 
adensar algumas partes da cidade existente. É impossível eliminar o carro, mas é possível dar 
aos transportes públicos uma nova oportunidade, criando estações para atrair atividades e, ao 
mesmo tempo, repensar a forma da cidade e do sistema de transporte público. 

 Do ponto de vista operativo, Secchi acha que devem ser utilizadas todas as formas do 
projeto urbanístico, sobretudo através de contínuos exercícios de “imaginação”. “Longe de 
qualquer visão heróica, o trabalho do urbanista requer grande força imaginativa, grande em-
penho social e uma boa dose de humor.”64 

63 Essas ideias foram apresentadas por Secchi na avaliação sobre a pesquisa desenvolvida em Portugal acerca da dispersão 
urbana, que foi apresentada em uma publicação coordenada pelos arquitetos Nuno Portas e João Cabral e pelo geógrafo Álvaro 
Domingues. Ver SECCHI, B. Urban scenarios and policies. In: Políticas urbanas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 
64 SECCHI, B; Viganò, P. Piani e progetti recenti di Studio 1998. (Un programma per l´urbanistica) In: Urbanistica, n.111,  p. 77.
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4.4 IdeIAs-gUIAs

No capítulo anterior, a ideia-guia estava relacionada à pesquisa de Secchi sobre uma 
nova maneira de descrever e analisar a cidade contemporânea; neste, pretende-se aprofundar 
dois conceitos que têm direcionado os trabalhos mais recentes de Secchi e Viganò no Studio, 
em Milão, que já há algum tempo vem sendo debatidos no curso de Doutorado em Veneza. 
Cidade porosa e cenário, conceitos de outras áreas de conhecimento,  são utilizados por Secchi 
e Viganò como categorias de projeto. 

 De acordo com Patrizia Gabellini, é comum no urbanismo a existência de imagens que 
cultivam o caminho da ação.65 “O recurso da imagem e da imaginação se afirmou indiscutivel-
mente nos últimos vinte anos, como passo difuso e, em alguns casos, decisivo da [...] pesquisa 
urbanística.”66 Para Guida, a imagem na disciplina urbanística é utilizada seja como instru-
mento interpretativo, seja como elemento não mais subordinado à abstração e aos limites da 
narrativa, mas como momento operativo e elemento estrutural do projeto.67

Cidade porosa nasce como uma metáfora no trabalho de Secchi e Viganò; surge pela 
primeira vez no Plano para Brescia, mas adquire com o tempo o status de uma imagem ope-
rativo-projetual, aquilo que Secchi denomina “imaginação no raciocínio prático”. 68 É ligada 
à metáfora de tubos e esponjas, que foi utilizada por Secchi em 2000, quando ele propôs a 
metáfora hidráulica para interpretar a relação entre dispersão, mobilidade e infraestrutura.69  
Trata-se de um conceito que indica não só uma maneira de compreender a cidade e o territó-
rio, colocando foco nas suas partes mais inertes, na integração dos sistemas da infraestrutura, 
do ambiente e da mobilidade, mas também  um caminho interessante para projetar essa cida-
de e raciocinar o território, tornando-se um importante suporte a ser considerado.

O tema “Cenário” vem sendo discutido desde os anos 2000, no curso de Doutorado co-
ordenado por Secchi, que vem reunindo profissionais de diversas áreas do conhecimento para 
desenvolver pesquisas sobre o assunto. No Studio, a partir do plano para Lecce, finalizado em 
2001, Secchi e Viganò “constroem” cenários em seus projetos, como a possibilidade de explo-
rar tendências possíveis para alimentar a reflexão de algumas dimensões e potencialidades, 
com um instrumento utilizado como “ponto de fuga do presente”.

4.4.1 Cidade porosa

A porosidade parte, há muito tempo, do imaginário e do repertório de estudiosos ita-
lianos, e está relacionada com a descrição que Walter Benjamin fez da cidade de Nápoles 
em 1925, em um texto “esplêndido e pouco conhecido”, segundo Giandomenico Amêndola.70 

65 GABELLINI, P. Fare urbanistica: esperienze, comunicazione, memoria. Roma: Carocci, 2010. p. 82
66 BELLI, A., apud  GABELLINI, op. cit., p. 87.
67 GUIDA, G. Territori meridiani della dispersione. 2006. Tesi (Dottorato) – Università “Federico II”, Facoltà di Architettura, 
Dipartimento di Urbanistica, Napoli, 2006. p. 98.
68 SECCHI, B., apud  GUIDA, op. cit., p.97.
69 SECCHI, B. Prima lezione di urbanistica. Roma-Bari: Laterza, 2000.
70 AMENDOLA, G. La città posmoderna: magie e paure della metropoli contemporanea. Roma: Laterza, 1997-2003. p. 65.
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Nesse texto, Benjamin relata que o aspecto rochoso e poroso constitui o guia para a compre-
ensão de uma estrutura urbana e social tão particular:

Nápoles é porosa como a sua arquitetura. Porosa na forma, nas suas relações 
sociais, nas características dos seus habitantes. A alma da cidade, portanto, 
não pode ser capturada em um ponto, em uma imagem. Escapa às defini-
ções, penetra na cidade, é porosa como suas paredes.71

Benjamin ficou impressionado com a característica de cena permanente na cidade, 
com a proximidade de personagens, das figuras mágicas e monstruosas, da subjetividade e 
teatralidade que se respirava ali. Compreendeu que se tratava de um aspecto fundamental da 
condição urbana e da impossibilidade de decifrá-la. Essa visão de cidade se contrapunha, na 
opinião de Amendola, à fase histórica que se caracterizava pela busca de princípios analíticos, 
homogêneos em nome da modernidade, como os grandes planos, na tentativa de unificar a 
cidade. Benjamin, diferentemente dos urbanistas, sociólogos e estudiosos de todos os tipos, 
constatava, na sua experiência napolitana, dois aspectos fundamentais da cidade moderna: a 
porosidade e a impossibilidade de definição.

Nápoles mostrava a Benjamin como a palavra “definitivo” não encontra espaço na cida-
de contemporânea, que está em contínuo movimento, onde a fragmentação não é um estado 
transitório, um tipo de modernização imperfeita, mas um dado estrutural da metrópole con-
temporânea, um resultado dessa mesma modernização. A realidade urbana contemporânea é 
marcada por esse contínuo contágio e hibridação de imagens, experiências, códigos e cultura. 72

Um ano depois do texto de Benjamin, Ernst Bloch utiliza o conceito de porosidade para 
descrever a natureza e a particularidade das estruturas urbanas e sociais italianas, primeiro 
utilizando o exemplo de Nápoles,73 depois o vivre ensemble mediterrâneo, individual e, ao 
mesmo tempo, profundamente compartilhado.74 

 Para Secchi, o resgate desse termo, para a reflexão da condição da cidade contempo-
rânea, se deve ao texto apresentado por Massimo Cacciari em um seminário  ocorrido em 
Nápoles em 1992,75 quando o filósofo, com base em textos de Benjamin,  propõe uma leitura 
do significado e do conteúdo de uma cidade porosa: 

[...] a cidade porosa é uma cidade na qual nada avança conforme linhas afia-
das, rupturas [...]. A forma dessa cidade não se desenvolve nunca por pro-
jetos, por programas [...]. [Quanto] mais penso, mais me convenço da força 

71 BENJAMIN, W. Rua de mão única. São Paulo: Brasiliense, 1995. p. 35.
72 AMENDOLA. G. Op. cit.
73 MANTIA, G. Lo spazio poroso: figure e dispositivi. IN: Q3 Comment vivre ensemble. Roma: Officina, 2006. p. 180.
74 VIGANÒ, P. The porous city. In: Q3 Comment vivre ensemble. Roma:officina, 2006. p. 335.
75 O seminário “La città porosa: conversazioni su Napoli” contou com a participação de Massimo Cacciari, Antonio D´Amato, 
Gustaw Herling, Mario Martone e Francesco Venezia.
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da imagem benjaminiana sobre a porosidade de Nápoles: trata-se de imagi-
nar essa cidade como uma colossal [...] esponja estendida sobre o mar, que 
não enfrenta seus problemas por meio de macroprojetos, [...] que não reduz 
o complexo das tensões, dos conflitos, que não procura anular-se, mas sim 
assimilar-se e  quase nutrir-se.76

Além de surgir como metáfora, porosidade é um conceito das ciências naturais, prin-
cipalmente das ciências da terra e da física, relacionado com os fenômenos de infiltração e 
percolação. Em física, a percolação define a passagem lenta de um líquido em queda, do alto 
para baixo, através de uma massa filtrante sólida, tendo, portanto, a ver com a ideia de não 
atravessar um vazio perfeito, mas outros corpos.77

No trabalho de Secchi e Viganò, porosidade é um instrumento conceitual para inves-
tigar e projetar o território contemporâneo. Surge pela primeira vez (como já foi lembrado) 
no laboratório do plano para Brescia, a partir da identificação da força do vazio entre os frag-
mentos da cidade. No plano para Lecce, na região do Salento, no sul da Itália, adquire um 
peso fundamental como centro temático para se pensar um território disperso, vinculando-se 
principalmente ao sistema ambiental e de infraestrutura. Desde então se tornou um conceito 
relevante nos projetos e pesquisas coordenados por Secchi e Viganò. O conceito de porosida-
de foi utilizado para falar de ecologia da paisagem, bem como para descrever e interpretar a 
cidade contemporânea. 

 A porosidade no trabalho desses urbanistas faz referência a densidades, a distâncias, à 
tomada de consciência dos elementos de racionalidade ecológica, e também possui profundas 
implicações sociais e econômicas.  Pode então ser assim definida: 

Porosidade diz respeito às diferentes maneiras de utilização do espaço 
urbano e de deslocamento dentro da cidade pelos diferentes usuá-
rios, não somente os humanos, mas também de outras espécies. A 
porosidade é uma descrição e uma atitude de projeto: uma manei-
ra diferente e inusitada de conceber espaços (interstícios do tecido 
compacto, como jardins privados, espaços abertos na grande cidade 
moderna, passagem para pessoas e natureza nos espaços construídos 
descontínuos, parques, praças, jardins) e práticas (públicas, individuais 
e coletivas). Para trabalhar com a porosidade, é preciso dispor de opor-
tunidades para melhorar a acessibilidade e a permeabilidade do tecido 
urbano, aprimorando a qualidade do domínio público e aumentando 
as práticas públicas. Esse raciocínio pode dar origem a um novo proje-
to para a cidade, a partir de sua constituição material, alterando a sua 

76 CACCIARI, M. Non potete massacrarmi Napoli! In: VELARDI, C. (Org.). La città porosa: conversazioni su Napoli. Napoli: 
Cronopio, 1992. p.163-164
77 MANTIA G. Op. cit.;  VIGANÒ, P. Op. cit.  
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imagem, bem como sua forma de trabalhar um projeto com grande 
ênfase sobre seu caráter social e econômico.78

 Viganò identifica dois tipos possíveis de porosidade na cidade: a de fratura e a de 
material. O primeiro tipo está ligado a fragmentos que surgem na cidade em consequência 
de transformações, quase sempre ligadas a eventos traumáticos; correspondem a áreas de-
gradadas, mas com grande potencialidade de reutilização. O segundo tipo remete à estru-
tura dos materiais, à maneira como ela é desenhada e à sua capacidade de ser porosa. Nos 
dois tipos, a questão fundamental é a capacidade de essa porosidade absorver práticas e 
transformações de diferentes naturezas, individuais e coletivas,  bem como de construir um 
espaço ecológico e social.79

Na escala do território, a porosidade está ligada à configuração da infraestrutura da 
mobilidade e à dinâmica do movimento dos veículos. Secchi e Viganò dividem a infraestrutura 
em duas classes: a dos tubos (ou seja, a parte que estabelece troca com o território somente 
em poucos pontos bem definidos, isolando o fluxo estradal do que o circunda) e a da espon-
ja (a que, ao contrário, permite a cada condutor uma interface com o território a qualquer 
momento).80 Os tubos são as estradas, as autoestradas, as tangenciais que, indiferentemente 
do contexto em que estão inseridas, possuem o objetivo de tornar o fluxo de tráfego eficien-
te.81 A realidade mostra que, à medida que cresce a demanda por mobilidade, são construídos 
tubos de maiores dimensões para garantir o tráfego de alta velocidade, acarretando, com isso, 
a diminuição da conectividade.82 Por sua vez, a esponja consiste em redes menores, de trama 
muito pequena. Essas redes permitem uma relação do tipo osmótico com o contexto,  cor-
respondendo a um conjunto de estradas bastante denso, interconectado, que funciona como 
uma massa filtrante.83 

 

4.4.2 Cenário

Muito utilizado na comunicação cotidiana, com os mais variados significados, o termo 
“cenário” apresenta algumas ambigüidades: “é uma palavra recorrente em diversos campos 
e pode assumir, de tempos em tempos, significados que se deslocam para o lado do conheci-
mento ou da ação”.84 Caso fosse necessário buscar sua origem, sua relação com manuais e tex-
tos de economia e de estratégias de negócios85 provavelmente apareceria em primeiro plano. 

78 ANTWERP, TERRITORY OF A NEW MODERNITY. Spacial Strategic Struture Plan of Antwerp. Preliminare Project. Antwerp, 
2005. p. 121.
79 VIGANÒ, P. Porous city. In: Q3 Comment vivre ensemble. Roma: Officina, 2006.
80 DELLA ROSA, F. Analisi di traffico veicolare. Milano: Politecnico de Milano. Tesi di Laurea in Ingegnaria Matematica, 2008.
81 FABIAN, L. Tubi e spugne 2. In: Atti della XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti. Roma, 2010. (<http://www.planum.net>).
82 PELLEGRINI, P. Tubi e spugne. Il progetto. IN: Atti della XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti. Roma, 2010. (<http://
www.planum.net>).
83 FABIAN, L. Op. cit.
84 GABELLINI, P. Op. cit., p.85
85 BOZZUTO, FABIAN, COSTA. Premessa. In: Storie del futuro. Q4. Roma, 2008.
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Nos últimos anos, o termo passou a fazer parte da linguagem disciplinar do urbanismo 
italiano para indicar uma multiplicidade heterogênea de “produtos” e de processos ligados à 
sua produção, tendo como denominador comum o tema da prefiguração de um estado futuro 
dos contextos urbanos e territoriais. Os primeiros casos relevantes de produção de cenários 
para o estudo e a regulação do território foram desenvolvidos entre os anos 60 e 70 nos países 
europeus e nos Estados Unidos. Na Itália, é possível verificar algumas produções “implícitas” 
de cenários, através do reconhecimento do papel atribuído – de modo não codificado – à ima-
ginação criativa e à exploração do futuro na elaboração de projetos ou planos. É o caso, por 
exemplo, dos cenários implícitos construídos por Astengo para o Plano Regulador de Assis, de 
1958, e de algumas propostas desenvolvidas no Plano Intercomunal de Milão, de 1961.86

Secchi e Viganò utilizam o cenário como uma maneira de pensar e projetar a cidade 
contemporânea, interrogando sobre possíveis consequências das ações que devem ou que-
rem explorar melhor. “O que aconteceria se...?”  é a questão colocada pelo cenário e o ponto 
de partida para refletir sobre temas, em grande escala, que auxiliem na construção de um 
projeto.87A expressão “construção de cenários”, adotada por Secchi e Viganò,  já aponta o 
interesse em superar o mero exercício historiográfico e crítico, e em colocar a construção de 
“imagens do futuro” como prática projetual explícita.

Entretanto, é importante lembrar que cenários não são projetos, mas uma forma de 
refletir sobre o futuro, e “o futuro é novamente atual”.88 Para Viganò, existe uma grande rela-
ção entre o medo, a incerteza, a percepção de risco na sociedade atual e o recurso da técnica 
do cenário. Com o destaque crescente da questão ambiental, ampliou-se a arena mundial de 
discussão sobre o tema sob a forma de cenários, do futuro do planeta. A hipótese de Viganò é 
a de que a condição específica que alimenta a produção de cenários, por parte de arquitetos 
e urbanistas, está na percepção da conclusão das experiências da cidade moderna e do surgi-
mento de novas formas urbanas.89 Na visão de Secchi, a incerteza nasce de uma “superdeter-
minação” dos fenômenos do passado, e essa tomada de consciência mostra a necessidade de 
explorar com maior profundidade a crescente complexidade da realidade que nos circunda.90

A ideia de cenário, para Secchi, surge de uma concepção do urbanismo, em que o saber 
é maior do que a ciência. O saber é acumulativo, um “esforço contínuo de construção de uma 
transitividade entre imaginação coletiva e realidade, e vice-versa”, que se exprime mediante 

86 Idem.
87 Como é característico do trabalho de Secchi, esse tema foi – e continua sendo – explorado e debatido no IUAV e investigado 
em seus projetos. No ciclo do Doutorado de 2000-2001, o tema “A construção de cenários para a cidade contemporânea” foi 
debatido em seminários e workhops com estudiosos de várias formações, com o objetivo de não só delinear um repertório de 
temas, questões, técnicas e metodologias para a reflexão sobre o futuro da cidade e do território, mas também de levantar 
as críticas ao instrumento do cenário. Nesse mesmo período, Secchi e Viganò desenvolviam o plano para Lecce e testavam 
na prática as possibilidades de aplicação desse instrumento, que passou a fazer parte do repertório de ações nos planos 
posteriores (para Anversa e para a Grand Pari(s)).  Recentemente, o tema foi novamente foco nas discussões do Doutorado, 
apresentando um amadurecimento a partir das pesquisas desenvolvidas por alguns doutorandos que participaram do ciclo de 
2000-2001 e estão reunidas no Quaderno 4 do Doutorado, intitulado Histórias do futuro. 
88 VIGANÒ, P.  introduzione. In: Storie del futuro. Q4. Roma: Officina, 2008. p. 10.
89 Idem.
90 SECCHI, B. Scenari: diario de un planner. (The European Journal of Planning on-line) (<http://www.planum.net/>).
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uma “linguagem verbal e figurativa que pode ser comunicada e compartilhada” e que “procura 
constantemente vincular essa linguagem às ações práticas de uma multiplicidade de atores”.91 

Bozzuto, Fabian e Costa identificam três famílias possíveis de cenários: cenários como 
instrumentos de reflexão abstrata, cenários como instrumento propedêutico nos processos 
“participativos” de projetação e de planejamento, e cenários como instrumento para a defini-
ção de um quadro de fundo dentro do qual se propõe colocar um projeto pontual.92 A primeira 
família tem o objetivo de alimentar o debate, construindo mais conhecimento para conduzir 
experimentações e explorações projetuais. O projeto abstrato não é projeto nem plano, mas 
um “jogo” que tem como objeto o futuro da cidade e os instrumentos técnicos disponíveis 
para enfrentá-lo. Sua função não é a de oferecer previsões válidas de futuro, mas a de dar 
forma a situações extremas, produzindo, portanto, conhecimento através da diferença, razão 
pela qual funcionam melhor se colocados ao lado de cenários antagonistas.  Esses cenários 
não aspiram à verdade, não são atividades de ficção que tratam da invenção do futuro, nem 
servem para prefigurar o “próximo empreendimento da cidade”, mas para solicitar de nós – 
através de uma imagem de futuro plausível, mesmo que improvável – uma reação relativa ao 
hoje, à cidade que vivemos. Assim, para pensar o futuro, esses cenários nos obrigam a ocupar-
-nos do presente. A segunda família constitui um instrumento importante nos processos “par-
ticipativos”, já que tem como objetivo facilitar o envolvimento dos atores locais nos processos 
de planejamento que prevêem momentos mais ou menos estruturados de participação, pro-
curando tornar mais comunicável o saber do técnico e, ao mesmo tempo, deixar fruir o “saber 
local” dos habitantes para que  possam assumir um papel ativo na “construção do problema”. 
A terceira família tem como finalidade criar conhecimento em relação ao contexto futuro, no 
qual o projeto pontual deverá ser inserido dentro de processos específicos de planejamento. 
Os cenários, nesse caso, se configuram como um dispositivo capaz de definir o próprio projeto 
e, ao mesmo tempo, de tornar-se um aparato argumentativo que o suporte. 

Segundo Bozzuto, Fabian e Costa, a identificação dessas famílias pretende tão so-
mente organizar o pensamento. São três modalidades que não devem ser interpretadas de 
maneira rígida e única, e os limites entre elas devem ser entendidos como graduais; muitas 
vezes, elas podem entrelaçar-se e sobrepor-se, dando lugar a categorias mais articuladas 
para livre interpretação. 

De fato, construir cenários significa formular conjecturas em relação a possíveis evo-
luções, ao longo do tempo, de um fenômeno ou de um sistema em análise, fazendo um 
exercício de imaginação criativa que se move pelo reconhecimento das potencialidades e 
das críticas encontradas no presente, bem como por ações projetuais que se quer iniciar. 
Mesmo sendo um exercício de imaginação criativa, a construção de cenário nada tem a ver 
com o campo da fantasia.93

91 SECCHI, apud VETTORETTO. In: TOSI, M. C. (Org.). Q1 Scenari. Roma: Officina, 2001.
92 BOZZUTO; FABIAN; COSTA. Op. cit. 
93 BOZZUTO; FABIAN; COSTA. Op. cit.
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Para Secchi e Viganò, os cenários são nós de ações estratégicas, um campo de práticas 
que dependem das imagens da sociedade, dos contextos, da ética, do futuro; é uma constru-
ção social que contempla a interação com outros atores, um campo aberto em que não existe 
um procedimento único. Através da locução “O que aconteceria se...?”, o plano explora as 
consequências físicas e materiais das possíveis escolhas do ator público e das preferências pri-
vadas. Auxiliando esse processo de diálogo e codivisão de escolhas, estão as mesmas imagens 
que o plano propõe como ocasião criativa e comunicativa. Sob esse aspecto, a construção de 
cenários no plano remete às imagens interpretativas que o próprio plano usa, e vice-versa. 94

94 GUIDA, G. Op. cit 
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Fig. 67 - “Tubos” Trecho de estrada, cruzamento 
A4, A27.
Fonte: FABIAN, 2010.

Fig. 68 - Esponja e tubos na área central da 
região do Vêneto.
Fonte: FABIAN, 2010.

Fig. 69 - Cenário “no auto”, nova rede de tram 
para a área central da região do Vêneto. 
Cenário proposto por pesquisa coordenada 
por Viganò, para imaginar a substituição do 
transporte individual motorizado por um 
sistema de transporte público eficiente onde 
se interroga sobre as conseqüências espaciais 
dessa hipótese.
Fonte: VIGANÒ (Tubi e spugne3), 2010. 
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4.5 O  PROJETO DA CIDADE POROSA

Os projetos para Lecce (2001), Antuérpia (2005) e Grand Pari(s) (2009), desenvolvidos 
por Secchi e Viganò, podem ser descritos como a tentativa desses urbanistas de avançarem nas 
hipóteses sobre o projeto da cidade contemporânea. São três realidades bastante diferentes, 
que comungam da experimentação de questões encontradas a partir da descrição cuidadosa 
da cidade e seu território, bem como da maturação teórica e conceitual propiciada pelas pes-
quisas desenvolvidas no IUAV. Percebe-se, nos três exemplos, a aproximação metafórico-ima-
ginativa como possibilidade de potencializar os instrumentos do urbanismo. A ideia de uma 
cidade porosa pode ser a síntese dessa imagem, de projetos que pretendem enfrentar tanto 
as novas questões urbanas que têm sido colocadas nos últimos tempos quanto a afirmação 
da porosidade e da construção de cenários como um caminho possível para projetar o futuro. 

Com o plano para a região da Itália, o Salento, na província de Lecce, Secchi e Viganò 
desenvolveram um projeto territorial, enfrentando outra escala (em comparação com os pro-
jetos do capítulo anterior), propondo reformulações conceituais na construção do plano e 
fazendo emergir uma nova modernidade. Os conceitos de densidade, heterogeneidade e po-
rosidade foram utilizados para falar da ecologia da paisagem, descrevendo e interpretando 
um território contemporâneo que está passando por um forte processo de modernização. 
Entre os objetivos que o plano coloca destaca-se a consideração do caráter poroso da “cidade 
difusa” salentina, vista como ocasião para requalificação de parte da paisagem artificial e para  
extensão e difusão da natureza no território. 

O Salento é um território de 1.800 quilômetros, dos quais 865 são cobertos de oliveiras 
e vinhedos. É habitado por 800 mil pessoas, e cerca de 2,2 milhões de turistas o visitam anu-
almente. Nesse território, onde funcionam aproximadamente 40 mil empresas, há grandes 
porções de micropropriedades habitadas e cultivadas, muitas vezes definidas de modo artifi-
cial, onde se verificam fenômenos de dispersão. A relação entre cheios e vazios faz lembrar os 
poros, regulares e irregulares, de formas e dimensões variadas. 

Nesse plano para uma área vasta não era mais suficiente tratar somente de diretrizes, 
visões-guias, estratégias gerais, mas de afrontar mais detalhadamente as morfologias físicas e 
sociais dos lugares, prescrevendo vínculos e imaginando cenários. O plano territorial propôs 
um desenvolvimento difuso para todo o território, com o objetivo de não concentrar recursos 
físicos, financeiros e humanos em poucos lugares.95 A imagem fundamental do plano é a do 
Salento como um grande parque, ou seja, a da construção de um habitat articulado e comple-
xo que assume a forma de um parque. Parque é um termo que é utilizado por Secchi e Viganò 
no seu sentido contemporâneo, não como um parque natural ou um lugar do lazer, mas como 
um conjunto de situações nas quais as características ambientais, em sentido amplo, concor-
rem de modo essencial para possibilitar o desenvolvimento das principais atividades e práticas 

95 A equipe multidisciplinar contou com a participação de botânicos, geólogos, especialistas em ciências ambientais, 
economistas, estudiosos dos sistemas locais e de questões sociais, arquitetos e urbanistas. Paola Viganò foi a coordenadora 
do plano, e Bernardo Secchi, o consultor científico.



200

sociais.96 Salento Parque, ao invés de Parque do Salento,97 compõe uma imagem que funciona 
por equivalência e não por atribuições, permitindo sair da contraposição dispersão/concen-
tração, ou cidade/campo. A imagem da região como parque é, portanto, o ponto de fuga das 
políticas e projetos propostos, em que a noção de “suporte”, definida no plano a partir da ideia 
de welfare, de infraestrutura, de inovação tecnológica e sustentável, assume um forte caráter 
projetual. Para desenvolver esse suporte, foram pesquisadas questões como o ciclo da água, o 
projeto de difusão da natureza, o projeto dos itinerários narrativos, as políticas energéticas e 
de valorização de uma economia de pequenas e médias empresas, e o projeto da mobilidade 
e das suas velocidades e dispersões sobre o território.98

O uso de imagens, figuras e metáforas é marcante no trabalho de Secchi. Em Lecce, 
algumas se sobressaem: o uso da esponja, da pedra e do tubo, materiais ligados ao sistema da 
mobilidade.  A esponja seria constituída pelas estradas menores, mais antigas, ligadas à irri-
gação capilar do território; os tubos se vinculariam aos eixos principais do território, estando 
ligados ao tráfego mais veloz e pesado. Conectando o grande tubo, estão os atravessamentos 
transversais caracterizados pela imagem do pêndulo. Desse modo, esponja e pedra auxiliam 
na descrição e na interpretação do território: 

O território salentino foi descrito como uma esponja dentro da qual estão en-
cravadas algumas pedras. Na esponja do mosaico agrícola se habita e se traba-
lha de modo disperso e dentro de situações de grande qualidade ambiental; 
nas pedras [se encontram] os centros urbanos, muitas vezes de história antiga, 
as áreas agrícolas de excelência, as placas industriais, os principais bairros de 
construções públicas, [onde há] maiores níveis de infraestrutura e de serviços.99 

“O território salentino é uma esponja atravessável”,100 que se forma pela densidade 
das infraestruturas viárias, pela extensão das plantações de oliveiras e pelas redes dos mu-
ros baixos feitos de pedras. É onde circulam pessoas, espécies animais e vegetais. A ideia de 
fundo do plano foi de pensar o território salentino como uma única cidade no verde, onde se 
alternam situações de dispersão (que o plano interpreta com a imagem da esponja) e áreas 
relativamente grandes de concentração (as pedras), um tecido difuso de bens histórico-
-culturais e grandes áreas cultivadas de vinhedos e oliveiras.  A utilização dessas imagens faz 
referências ao fundo teórico que sustenta o plano para interpretar a relação entre disper-
são, mobilidade e infraestrutura. Para Guida, essas imagens representam um pressuposto 
decisivo para projetar na dispersão, para colher uma estratégia que seja, ao mesmo tempo, 
cognitiva e operativa.101

96 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE., 2001.
97 MININNI, M. Tempi e modi della naturalità in territorio-parco. In: Urbanistica Informazioni, n. 185, 2002.
98 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE, 2001.
99 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI LECCE., 2001. p.80.
100 VIGANÒ,P.  50Kmx50Km Territori di una nuova modernità. In: VIGANÒ, P. (Org.). Q2 New territories.  Roma: Officina, 2004. p. 101.
101 GUIDA, G. Op. cit. 
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O tema dos cenários foi sendo também construído ao longo dos trabalhos desenvolvi-
dos nos anos 90 por Secchi e Viganò, mas, no Plano para Lecce, ele se insere como um instru-
mento efetivo para a construção de políticas e projetos para o território, e é adotado de uma 
maneira mais precisa como forma de raciocinar sobre o futuro, como ação, evento e prática 
de construção do futuro. Essa escolha parece ter sido condicionada também pela própria ca-
racterística de se trabalhar uma área vasta, onde os parâmetros de medidas são muito mais 
complexos e difíceis de atingir, sendo, portanto, possível verificar alguns fenômenos e proces-
sos que podem ser direcionados para a ação pública, através de prefigurações de modificações 
do território.  

A descrição do território revelou que essa região do sul da Itália, que sempre conviveu 
com um reduzido crescimento econômico, estava apresentando sinais de vivacidade com o 
progresso de vários setores, o que implicaria pensar em um modelo de desenvolvimento que 
não repetisse os erros de outras regiões. Na análise, ficou também evidente uma forma de 
razionalità minimale, situação já estudada por Secchi em outros momentos, na maneira de 
implantação dos edifícios e das empresas ao longo de uma estrada importante,  enquanto as 
habitações procuravam o próprio espaço em espaços mais afastados. O projeto imaginou um 
modelo difuso, que não obrigasse a uma forte concentração de recursos financeiros e huma-
nos, e fosse coerente com a política ambiental e de difusão da natureza e também com o papel 
cultural da região. 

A passagem conceitual proposta é importante, e se trata, na opinião de Viganò, de passar 
da ideia de algumas poucas áreas protegidas, ou de alguns corredores ecológicos, a uma estru-
tura formada por manchas extremamente difusas, ligadas por uma rede de microinfiltrações. 
Nessa modalidade, alguns cenários foram debatidos. Na construção dos cenários da dispersão – 
lembrando que, para Secchi e Viganò, construir cenários é questionar através da locução “O que 
aconteceria se...?” –, exploram-se as consequências físicas e materiais das escolhas possíveis do 
ator público e das preferências da população quanto a questões ligadas ao cotidiano do indiví-
duo, do grupo, das empresas, bem como às suas práticas. Guida reforça que, nesse processo, as 
imagens que o plano propõe são coadjuvantes, criativas e comunicativas.102

 Como exemplo, vale citar algumas das várias questões levantadas pelo plano, só para 
ilustrar o que direciona a construção de um cenário: “O que aconteceria se o crescimento da 
população prosseguisse com o ritmo dos últimos quarenta anos, e se prosseguisse sobretudo o 
ritmo da atividade edilícia, ... ?”; “E se as novas habitações fossem construídas seguindo princí-
pios de aglomeração e fazendo recurso de tipos edilícios urbanos, ... ?”; “E se, ao contrário, todas 
as casas fossem construídas dispersas no campo urbanizado, ... ?”; “E se as mesmas atividades 
produtivas se dispersassem, como em parte aconteceu no passado no território, ...?”. Ou, ainda, 
“o que aconteceria se não se colocassem obstáculos para a expansão da natureza, e se favore-
cesse a formação, dentro da cidade difusa, de uma naturalidade também difusa,...?”.

102 GUIDA, G. Op. cit.
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A equipe identificou uma região que oferece grandes possibilidades turísticas, apesar 
de nunca ter apresentado um modelo de desenvolvimento turístico. O plano procurou dese-
nhar diversos cenários hipotéticos para o melhor aproveitamento de todo o território e não 
somente da parte costeira, e a equipe percebeu que se  tratava de uma oportunidade para 
alcançar padrões de habitação mais elevados e uma distribuição territorial  mais articulada 
dos equipamentos. 

Outra direção do projeto, de âmbito mais geral – já que pode ser pensada para outros 
contextos – foi a de imaginar que as condições climáticas pudessem permitir a implantação 
de uma política energética completamente diferente da do passado. Para isso, o plano definiu 
alguns cenários energéticos com a intenção de iniciar uma discussão sobre a utilização con-
creta de recursos renováveis, bem como sobre as consequências, na organização territorial 
do Salento, da adoção de um modelo energético diferente:   um modelo em rede ao invés 
de  um modelo descentralizado, mais coerente com o desenvolvimento difuso de uma cidade 
também difusa. O projeto para Lecce foi um grande laboratório para pensar novamente os 
problemas do progresso técnico, para que a cidade contemporânea se torne um lugar de ex-
perimentações de formas originais e inovadoras de construção do território. 

O plano estrutural para a cidade de Antuérpia, na Bélgica, posterior ao plano estrutural 
de Lecce, é um dos trabalhos mais importantes de Secchi e Viganò, não só por representar um 
momento de síntese das questões teóricas e projetuais debatidas por eles desde os anos 80, 
mas também por ser um dos únicos que, por estar sendo executado, permite o acompanha-
mento da sua aplicação efetiva. Vale ressaltar que um plano estrutural tem um caráter essen-
cialmente espacial. Sua meta é a de criar condições espaciais para a melhoria da qualidade 
ambiental, da coesão social e do crescimento econômico e, no geral, do desenvolvimento 
sustentável da região.103

Para Jean Audouin,104 o plano de Secchi e Viganò para Antuérpia foi um trabalho quase 
cirúrgico, com uma visão de longo prazo. Assim, como em outros planos anteriores de Secchi 
e Viganò, a idéia foi a de adotar ações pontuais e discretas em espaços específicos, que são 
considerados estratégicos, para poder dar respostas às ambições e necessidades da cidade. 
É a ideia da renovatio urbis, de Secchi, que nesse plano se encontra explícita (assim como 
em Siena) e, ao assumi-la,  o urbanista quer abandonar o formato tradicional de um plano 
abrangente, um plano que decida tudo em todos os lugares. Assim, como foi discutido ante-
riormente, o problema de toda a política de renovatio urbis é o da legitimidade: essas ações e 
não outras, lá e não em outro lugar, agora e não em outro momento. Legitimidade, de acordo 
com Secchi, tem a ver com o consenso e, mais do que isso, com os interesses dos diferentes 
grupos e sujeitos sociais em torno de uma visão de longo prazo. O Plano para Antuérpia tem 
como objetivo mostrar como esse consenso pode ser construído e, por isso, como o confronto 
com o imaginário coletivo é fundamental. 

103  ANTWERP, TERRITORy OF A NEW MODERNITy. Preliminary Project, 2005.
104 AUDOIN, J. Anvers: ville por(t)esse. In: Traits urbains, n.31, 2009.
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 Antuérpia, considerada uma “pedra de diamante”105 do Flamengo, é uma cidade que 
pode ser considerada uma metrópole dentro de uma grande megacidade. Compreende a re-
gião do delta no noroeste da Europa (North Western Metropolitan  Area – NWMA). É lá que 
estão algumas capitais nacionais, como Bruxelas e Haia, os dois portos mais importantes (Ro-
terdam e Antuérpia) e algumas importantes capitais regionais, como Delft, Haarlem, Aachen, 
Breda, Gent e Leuven. Encontram-se dispersas dentro dessa grande megacidade sedes de 
grandes empresas nacionais e internacionais, bem como instituições importantes, atividades 
e equipamentos diversos. Antuérpia possui uma extraordinária densidade de infraestrutura, a 
maior do mundo;  para Secchi e Viganò, trata-se de uma nova forma de cidade, diferente das 
tradicionais metrópoles como Paris e Londres, um mundo-cidade, graças ao seu caráter mul-
ticultural, à sua história longa e mítica, ao longo de um rio importante.  Encontraram, porém, 
uma cidade abandonada, em decadência e sem perspectivas. Ali diferentes grupos sociais se 
mantêm distantes um dos outros, com uma visão diferente do que é conveniente e necessário 
fazer. Hoje, a cidade é mais pobre e menos atraente do que no passado, mesmo sendo um ele-
mento fundamental no coração da Europa. A despeito de sua posição no continente,  não se 
têm ideias claras e políticas para encontrar, na sua fragmentação, uma oportunidade concreta 
para o futuro.106

 A maneira de Antuérpia enfrentar a complexidade social e econômica das últimas dé-
cadas parece ter sido a separação. A cidade se afastou do rio para resolver a relação conflitu-
osa entre a cidade e o porto; partes importantes da cidade foram abandonadas para resolver 
os problemas entre os moradores antigos e os imigrantes; muitas atividades produtivas se 
afastaram da cidade. Em consequência disso, é uma cidade fragmentada, com espaços vazios, 
mas também convive com a falta de espaços, com a presença de fronteiras e guetos que con-
tradizem com a tradição de uma cidade aberta e curiosa.107 De acordo com o plano, o principal 
desafio para o futuro da cidade é o de encontrar uma maneira contemporânea de “viver jun-
to”, aproximando as imagens globais e locais, a cidade e o porto, a cidade e o rio, uma popu-
lação mista de culturas diferentes, uma cidade industrial e cultural que trabalhe as possíveis 
relações e integrações, mas também   as identidades específicas e as regras comuns. 

Para tentar encontrar uma estratégia clara para o futuro, o plano propôs três visões 
principais:108 

(1) a de uma nova forma de cidade – Trata-se da primeira parte, de caráter mais infor-
mativo, que levanta uma série de hipóteses sobre as possibilidades e potencialidades para o 
futuro de Antuérpia.

(2) a de políticas ativas e genéricas – Trata-se da segunda parte, que descreve as es-
tratégias a serem desenvolvidas, mostrando como as ações propostas podem encontrar seu 
significado em uma visão de futuro possível.
105 A cidade é uma das grandes produtoras dessa pedra. 
106 ANTWERP, TERRITORy OF A NEW MODERNITy. Preliminary Project, 2005.
107 Idem. 
108 AUDOIN, J. Anvers: ville por(t)esse. In: Traits urbains, n. 31, 2009.
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(3) a de compromissos – Trata-se da terceira parte, que contém uma carta para a cida-
de, e os compromissos da administração municipal para realizar as propostas do plano.

 O plano de Secchi e Viganò propõe uma nova forma da cidade, partindo de sete ima-
gens e de um sistema complexo, onde os diferentes elementos e escalas interagem para estru-
turar a visão sugerida por eles: uma cidade da água (watercity), uma cidade ecológica (echo-
city), uma cidade-porto (harbourcity), uma cidade sobre trilhos (railcity), uma cidade poro-
sa (porous city), uma cidade ambiciosa feita de pequenas cidades, e uma megacidade. Essas 
imagens foram inspiradas tanto pela história longa da cidade e do território como pelos seus 
futuros possíveis. 

 Para cada uma dessas imagens, discutiram-se questões-chaves e metas, desenharam-
-se cenários, identificaram-se projetos estratégicos, além da escolha de micro-histórias im-
portantes, que foram minuciosamente detalhadas. As diferentes imagens foram consideradas 
como molduras para as políticas ativas e gerais do plano, tratando o espaço urbano de forma 
não homogênea e procurando construir um quadro para o desenvolvimento futuro de todo 
o território. O plano, portanto, não cobre todo o  território, mas seleciona alguns espaços 
estratégicos para o futuro de Antuérpia, graças às suas personagens: natureza, dimensões, 
localização, potencial de transformação. 

 Cada tema importante, que condensou uma das cinco visões sobre a cidade, foi desen-
volvido por micro-histórias para as quais alguns cenários foram construídos. Por exemplo, a 
micro-história da água – para a cidade da água – foi pensada a partir de cenários como: “O que 
aconteceria se... a água definisse uma nova rede de parques?”; a micro-história de parques e 
antigos castelos – para a cidade ecológica – gerou cenários que imaginaram um crescimento 
do sistema ecológico: “O que aconteceria se... a natureza aumentasse e se movesse?”; para a 
cidade porosa, formada por micro-histórias de edifícios e pela estrutura de uma esponja foram 
construídos cenários para se pensar na retração do crescimento da cidade e da sua porosida-
de: “O que aconteceria se Antuérpia se voltasse para a cidade?”.  Essa ideia foi desenvolvida 
como um exercício para pensar na potencialidade do espaço físico e social, bem como na reu-
tilização de espaços que conseguissem introduzir uma nova mixité. Para isso, exploraram-se 
novas configurações espaciais e suas consequências físicas, materiais e sociais. 

 O plano propôs a estrutura de espaços estratégicos que privilegiassem uma nova rela-
ção com o rio; que definissem de maneira mais precisa o papel de cada parte da cidade; que 
reforçassem o sistema de espaços verdes e abertos, procurando dar maior legibilidade e mais 
qualidade de vida a todos os distritos; que valorizassem a presença da água em suas diversas 
modalidades e que dessem mais atenção às vias menores e à eficiência do transporte público.

 Dentro dos espaços estratégicos, denominados hard spine, soft spine, Singel Verde e 
lively canal, foram propostos alguns programas e projetos estratégicos, detalhando algumas 
ações prioritárias. O plano fornece indicações e sugestões sobre cada espaço estratégico, pro-
grama e projeto, definição de temas, funções e orientações para seu projeto futuro. 
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 Os princípios que nortearam o projeto foram baseados em: (1) questões ecológicas, 
com ênfase para a rede da água; (2) questões de habitação, com atenção especial para a ne-
cessidade de abrir a cidade na periferia, o que significa um aumento da porosidade da cidade 
compacta, com o cuidado de distribuir locais de tipologias diferentes, evitando a concentração 
e segregação social, e tendo sempre em mente que uma política ambiental é uma parte da 
política de habitação; (3) equipamentos locais e metropolitanos, que não devem ser sepa-
rados em locais distintos, mas devem proporcionar uma estrutura para os centros cívicos; 
(4) atividades que devem ser incentivadas e expandidas, com o cuidado de eleger atividades 
tecnologicamente avançadas e não poluentes, compatíveis com outras funções; (5)  acessibili-
dade, especialmente o sistema de avenidas urbanas, com a melhoria e a ampliação da rede de 
transportes públicos.

A porosidade na região do Salento foi pensada na escala do território, de uma região 
como um todo; em Antuérpia, ela está relacionada com a porosidade na cidade, e pode ser 
definida com as diferentes formas de utilização do espaço urbano e com os deslocamentos 
de usuários das diferentes partes da cidade. De acordo com o plano, a porosidade não é uma 
condição estática, estando relacionada a fenômenos diferentes que, ao logo do tempo, podem 
modificar a maneira como o espaço urbano reage a práticas e movimentos, pressões e aban-
dono. Em Antuérpia, Secchi e Viganò identificaram três tipos principais de porosidade: o pri-
meiro é a causada pela destruição de muitos espaços (casas, indústrias, jardins, quintais, entre 
outros). Nesse caso, o material poroso é um tecido compacto em que sobram espaços abertos 
para a possibilidade de reinterpretação do tecido urbano tradicional. O segundo tipo é o en-
contrado na herança de “cidades-jardins”, ricas em espaço abertos privados, mas carentes de 
espaços públicos, nos quais há um espaço construído descontínuo, que deixa passagem para 
as pessoas e  a natureza. Essas características são encontradas também na herança da cidade 
moderna, com seus amplos espaços abertos que, muitas vezes, não atendem às necessidades  
de seus moradores. Esse tipo de porosidade é feito de pequenos elementos, com o solo  mais 
permeável do que no resto da cidade, e onde a água pode infiltrar-se mais naturalmente. O 
terceiro tipo é o porto, que, por uma série de motivos, apresenta hoje uma baixa porosidade, 
que deve ser melhorada. Na zona norte da cidade, uma grande porosidade de fratura, que 
corresponde ao primeiro tipo, deu origem a um projeto de requalificação de uma antiga área 
abandonada da rede ferroviária, que, por meio de um concurso vencido por Secchi e Viganò, 
se transformou em um importante parque com múltiplas atividades: o Spoor Noord Parque é 
uma micro-história que será contada no final deste capítulo. 

Em fevereiro de 2009, foi aberta a exposição “Le Grand Pari(s)”,109 na Cidade da Arqui-
tetura e do Patrimônio de Paris, com o objetivo de apresentar os resultados da consulta pú-
blica internacional “Le Grand Pari de l´agglomération parisienne”,  proposta pelo presidente 
da França Nicolas Sarkozy e realizada pelo Ministério da Cultura e da Comunicação. Lançado, 
nas palavras de Paul Chemetov,110 quase como um golpe político, na tentativa de ter de volta 
109 Trocadilho entre A GRANDE PARIS com A GRANDE APOSTA.
110 Paul Chemetov é o copresidente do Conselho Científico.
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a cidade de Paris e sua região,111 o trabalho reuniu dez equipes pluridisciplinares, coorde-
nadas por urbanistas pesquisadores, sendo seis francesas e quatro estrangeiras.112 O rico 
material final dessa consulta, que constitui a trama da exposição, condiz com o tamanho do 
complexo objeto: uma cidade intramuros, de 2 milhões de habitantes, e sua região metropo-
litana, onde vivem mais  9 milhões. O desafio proposto às dez equipes foi o de refletir sobre 
o futuro da metrópole parisiense com total liberdade, mas tendo como horizonte a tarefa 
de pensar uma cidade “pós-Kyoto”. A consulta foi marcada por essa nova temporalidade, 
em que o pensamento devia responder aos dias de hoje e de amanhã, com grande atenção 
às questões ambientais, principalmente à economia energética, sem esquecer, porém, as 
questões de mobilidade e infraestrutura. 

Essa “aposta” do governo francês, sem dúvida recheada de estratégias de marketing, 
é hoje um dos eventos importantes no cenário atual do debate da cidade contemporânea 
e seu futuro. Ousada, mescla equipes muito diferentes e, por isso mesmo, é bastante esti-
mulante e inovadora, colocando em debate questões urgentes e atuais. Até recentemente, 
poucos acreditavam que a escassez de água, o aquecimento global ou a crise do capitalismo 
fossem realmente problemas reais tão próximos, mas, rapidamente,  o horizonte tem muda-
do; é só lembrarmos da grande crise econômica de 2009 e de todos os seus desdobramen-
tos. Em pouco tempo, tem ficado mais claro que a situação não pode continuar assim. Dian-
te de tantos problemas e mudanças de paradigmas, Paul Chemetov provoca: “Qual mundo 
escolher? Eis a questão”.113

As grandes cidades há muito tempo convivem com problemas cada vez mais comple-
xos, e a dificuldade atual de enfrentar a realidade metropolitana é evidente. O problema não 
é compreender as lógicas de sua constituição, mas de encontrar maneiras de viver nesse ce-
nário. O que Sarkozy está propondo com essa consulta é repensar a cidade, olhar para longe 
e pensar grande, fazer de tudo para tornar as metrópoles mais vivíveis, atrativas, duráveis 
e humanas. A ambição é a de ampliar o debate que vai da escala regional até o contexto da 
competição internacional entre as cidades, tentando acelerar a pesquisa de soluções para as 
dificuldades da metrópole parisiense. O grande objetivo é levantar um debate que oriente as 
futuras decisões sobre a Paris metrópole. 

 Segundo Frederic Mialet, as dez equipes foram convidadas a construir um “pensamen-
to territorial” sobre o futuro da metrópole do século XXI, em geral, e sobre o futuro do ter-
ritório parisiense em particular.114 As equipes transitaram pelas questões da governança, das 
formas urbanas, dos fluxos, das representações coletivas, além de tantos outros olhares que 

111 CHEMETOV, P. La ville est tout de la société. In: Le Grand Pari(s). Consultation Internationale sur l´avenir de la metropole 
parisienne. Paris: Groupe Moniteur, 2009. ( Catálogo da exposição).
112 Equipes francesas: Grupe Descartes (Ateliers Lion Architectes e école Marne-la-Vallée); L´AUC ; Atelier Christian de 
Portzamparc; Jean Nouvel/Jean-Marie Duthilleul/Michel Cantal-Dupart; Agence Grumbach & Associés; Atelier Castro/
Denissof/Casi. Equipes estrangeiras: Rogers Stirk Harbour + Partners London School of Economics ARUP; Lin/Finn Geipel /
Giulia Andi; MVRDV./Studio09 Bernardo Secchi e Paola Viganò.
113 Idem. 
114 MIALET, F. De la ville centre au territoire métropolitain. In: Le Grand Pari(s). Consultation Internationale sur l´avenir de la 
metropole parisienne. Paris: Groupe Moniteur, 2009. (Catálogo da exposição).
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perpassam uma metrópole que convive com transformações velozes e muitas vezes incontro-
láveis. Uma das sugestões era de que esse olhar sobre Paris fosse confrontado com a realidade 
de outras metrópoles internacionais, como Nova York, Tóquio, São Paulo, por exemplo.  

Todas as equipes, desde o lançamento da consulta, tiveram nove meses para de-
senvolver o trabalho, que resultou em dois produtos: um caderno para a  pesquisa  “A me-
trópole do século XXI depois de Kyoto”, e o outro com uma proposta de pesquisa aplicada 
“Os diagnósticos prospectivos da aglomeração parisiense”. É evidente que em um tempo 
reduzido seria difícil pensar em ideias absolutamente novas. As equipes tiveram de cumprir 
a exigência de ter um coordenador vinculado institucionalmente a um centro de pesqui-
sas. Com isso, os trabalhos refletiram muitas vezes não só as hipóteses já levantadas, mas 
também as questões já formuladas no interior desses grupos. Com Secchi e Viganò não foi 
diferente. O trabalho para a Grande Paris reúne uma série de conceitos e experiências de 
trabalhos anteriores.

O título escolhido por Secchi e Viganò para o projeto para Le Grand Pari(s) foi “A metró-
pole porosa do pós-Kyoto”. Diferentemente de Lecce e Antuérpia, Secchi e Viganò não encon-
traram a porosidade em Paris, mas decidiram levar esse conceito para a cidade que convive 
com sérios problemas de mobilidade, permeabilidade e conectividade. A estratégia cognitiva 
partiu do pressuposto que a exploração de um território tão vasto e complexo não pode ser 
feita com a delimitação de um perímetro. A equipe escolheu um terreno de 100 x 100 Km 
dentro da área metropolitana,  que depois foi reduzido para 50 x 50 Km  e, dentro dessa área, 
instalou um Studio-laboratório, na parte sul da região. Como arqueólogos, ou engenheiros 
de minas, “que sabem que tem alguma coisa de interessante para encontrar, mas não sabem 
exatamente onde”, os integrantes da equipe utilizaram a técnica do “quadrado latino”, uma 
técnica de amostragem. Na prática, planejaram uma série de cortes nos sentidos norte-sul e 
leste-oeste; a operação, portanto, se deu por secções territoriais, que foram antes estudadas 
a partir de dados estatísticos e de uso do solo. Como não era possível analisar todas em pro-
fundidade, foi escolhida uma dessas secções onde foram isolados quadrados de 3km x 3km, 
nos quais foram conduzidos os levantamentos físicos, além de várias entrevistas, workshops 
com a população, visitas às escolas  e pesquisas no You Tube, depois de verificarem que a área 
contava com vários grupos musicais e teatrais. A equipe de levantamento era composta por 
técnicos e estudantes do Master.

 O critério de seleção da secção se deu principalmente por que Secchi identificou que 
importantes estudos já tinham sido feitos na área por um geógrafo nos anos 60. Era também 
uma área que compreendia lugares significativos e um território bastante variado onde tinham 
ocorrido várias experimentações urbanísticas e arquitetônicas durante o século XX, “onde se 
[podia] encontrar qualquer coisa que tivesse sido dita durante o século XX”. Era, sobretudo, 
um território com características profundamente diferentes, que muitas vezes apresentavam 
situações opostas ou análogas em outras partes de Paris: 
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[...] ao sul, uma gated community; logo depois, uma ville nouvelle; depois, um 
grande centro universitário; a seguir, uma expansão dos anos 50, com grandes 
áreas industriais e ferroviárias. Depois a confluência do Mena e do Sena, ocupa-
da por grandes atividades logísticas e portuárias; a zona de Montreuil, que conta 
com vários grandes projetos (como o de Álvaro Siza), em processo de gentrifica-
ção; o departamento 93 (dos motins de 2005); a zona de um velho aeroporto; e,  
por fim,  velhas vilas compradas e habitadas pelos yuppies; a área contava ainda 
com três ou quatro grand ensembles, lugares de grande conflito.115

 Explorando esses lugares a pé, prática defendida por Secchi em seus levantamentos, 
para adquirir experiência com o território, os integrantes da equipe constataram as dificulda-
des de levar a tarefa até o fim. Descobriram não só uma Paris feita de grandes placas rígidas, 
sem verde e com grandes lugares fechados, limitados por infraestruturas, mas também a exis-
tência de uma relação entre a concentração da pobreza e o grau de isolamento dessas zonas. 
Essa situação foi mapeada, e a primeira interpretação reconheceu a ligação da geografia da 
riqueza e da pobreza. A evidente falta de porosidade e as graves consequências dela advindas 
fizeram com que os termos “porosidade”, “conectividade”, “permeabilidade” e “acessibilida-
de” se incluíssem no vocabulário do projeto. 

A imagem captada por eles após uma pesquisa feita passo a passo, para o reconheci-
mento do território, além de pesquisas com os moradores da área, foi a de uma cidade “ca-
leidoscópica”. E a metáfora decorrente dessa imagem foi a de Paris como o “reino de Lúcifer”. 
Segundo o documento do plano, o caleidoscópio não é um quadro animador, pois mostra que 
Paris não é absolutamente coerente. Existem muitas áreas negativas, as áreas de “lúcifer”, que 
são um verdadeiro inferno para as pessoas que lá habitam ou frequentam.

A proposta de Secchi e Viganò para garantir a porosidade em Paris se baseia na ideia de 
construir um suporte de desenvolvimento ambiental, de infraestrutura urbana, para melhorar 
a vida dos habitantes e o desempenho da metrópole, que deve ser mais permeável, acessível 
e confortável. A essência desse tipo de projeto é a de trabalhar os espaços abertos onde pos-
sam apoiar os espaços construídos. Esses espaços abertos  precisam ser bastante fortes para 
induzir uma sugestão de como devem ser ocupados pela arquitetura. 

Os temas que surgem com o protocolo de Kyoto giram entorno da necessidade de redu-
ção da emissão de CO2, de uma política ambiental mais eficiente, da urgência de uma política 
de energia que esteja atenta aos edifícios, à massa vegetal e à biodiversidade e de uma polí-
tica de transporte que privilegie o uso público. As imagens da porosidade e da esponja foram 
usadas, de acordo com Secchi, em termos metafóricos e reais. Quanto à circulação capilar, a 
equipe procurou teorizar o problema, juntamente com um grupo de matemáticos do Politéc-
nico de Milão, a partir de modelos matemáticos.

115 SECCHI, B. Conferência em Roma, fevereiro 2010. Atti della XIII Conferenza Società Italiana degli Urbanisti. Roma, 2010. 
(<http://www.planum.net>).
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Um projeto para uma cidade porosa se refere principalmente ao desenvolvimento de 
uma maior qualidade e desempenho para o território e  sua forma, e implica  desenhar uma 
nova geografia dos lugares centrais e dos espaços verdes agrícolas, com a construção, tam-
bém, de uma nova geografia da região metropolitana, que dê lugar às redes de pedestres e 
ciclovias, à rede viária de transportes públicos, no esforço de construir uma permeabilidade e 
acessibilidade generalizadas. Nas palavras de Secchi:

A substância desse projeto é, para nós, a de construir um suporte dos espa-
ços abertos sobre o qual se possam apoiar os espaços construídos, espaços 
abertos que devem ser fortes para induzir uma sugestão, na qual se devem 
apoiar os projetos arquitetônicos. 116

As ideias-chave que nortearam o projeto foram as seguintes: “uma cidade porosa é 
uma cidade densa de significados”; “uma cidade porosa é uma cidade que dá espaço para a 
água e multiplica as trocas biolíquidas e as ecotones”; “uma cidade porosa é uma cidade onde 
a biodiversidade filtra e onde os parques não separam”;  “uma cidade porosa é uma cidade 
de estratos que se transformam por estratificação”; “uma cidade porosa é uma cidade de 
diferentes idiorritmos”; “uma cidade porosa é uma cidade com um sistema institucional com 
geometria variável”. 

A partir dessas ideias, o projeto propõe uma série de estratégias e projetos para, por 
exemplo, conseguir reforçar os lugares significativos, criando novos nós de acessibilidade; pro-
põe a utilização das margens dos rios, de locais hoje mal utilizados para a inserção de vários 
portos de diferentes tamanhos que contribuam para uma melhor distribuição dos produtos 
de consumo e para a diminuição de emissão de CO2; indica a modificação e transformação de 
algumas margens de parques, para torná-las lugares mais permeáveis, mais propícios à apro-
priação, acessíveis e ricos em biodiversidade para incrementar a diversidade social; sugere o 
incremento das linhas de tramway aliado a  novas tecnologias,  para tornar o transporte mais 
flexível;  propõe a inserção de novas estações de TGV e de percursos passando através da Paris 
intramuros, para tornar o território também acessível. Cabe lembrar que o plano identifica o 
território como o mais importante monumento da região parisiense. 

A intenção da equipe foi a de pensar uma metrópole sem direções privilegiadas, negan-
do a ideia de centro, mas produzindo a possibilidade de se conseguir um espaço mais isotró-
pico. Hierarquia e isotropia foram conceitos trabalhados como imagens extremas, e, segundo 
Secchi, “para se trabalhar em direção a uma isotropia, devemos antes de tudo construir, em 
primeiro lugar, um sistema de acessibilidade generalizada”.117 Essa estratégia implicou abando-
nar uma ideia de separação das atividades e funções, trabalhando para transformar o existen-
te, modificá-lo e adensá-lo, sem agir conforme os regulamentos que disciplinem o zoneamen-

116 SECCHI, B. Entrevista a Patrizia Gabellini. Rivista Territorio. n. 52, 2010. 
117 Idem. p. 108.
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to, mas conforme projetos específicos que possam ser construídos em vários estágios. Para 
alcançar a isotropia, o Studio 09 propôs, por exemplo, 600 km de novas linhas de tramway, 
com estações a cada 1, 25km, facilitando o acesso de pedestres e bicicletas.

A categoria da porosidade foi utilizada como pano de fundo para uma reflexão sobre a 
estruturação geográfica, com o objetivo de incrementar a isotropia que queria tornar possível. 
Nesse sentido, deu-se muita importância para as conexões ecológicas, observando a cidade 
sob outros pontos de vista, tais como a partir do tema da água, para pensar na inserção de 
novas áreas úmidas ao longo do rio e na construção de uma nova logística através de portos 
urbanos e na busca por uma nova natureza. Indicaram-se espaços públicos contínuos ao longo 
de 50 km para reforçar a natureza existente,  onde as grandes artérias se transformam em 
boulevards verdes num total de 400 km2,  acolhendo jardins, terras cultivadas e intercalados 
com sistemas de energia eólica e de painéis solares. 

Avaliando o resultado final da mostra, Secchi pondera que a imprensa deu atenção 
excessiva às imagens, e que as pessoas muitas vezes olhavam para o resultado com um juízo 
do tipo estético, sem dar atenção ao que estava detrás daquilo. Em relação ao conjunto das 
propostas, o urbanista identifica uma convergência dos principais temas, mesmo trabalhados 
de diversas maneiras e referentes a algumas ideias principais. As coincidências estariam: (1) na 
construção da cidade sobre a cidade existente, atualmente uma postura bastante adequada 
para a realidade de todas as metrópoles; (2) nas estratégias para limitar a cidade, procurando 
dar um sentido aos espaços verdes; (3) na necessidade de se construir a cidade multipolariza-
da, uma característica ainda frágil em Paris. De acordo com um documento da mostra, as dez 
equipes deram grande atenção ao tema da mobilidade e à eficiência dos meios de transporte 
coletivos, fato que não poderia ser diferente; a uma aglomeração mais compacta e mais in-
tensa, tema que direcionou os projetos de habitação; a uma busca por uma relação renovada 
entre a cidade e a natureza, com uma metrópole sem marcos e com limites incertos.118 

4.5.1 Por uma nova modernidade

O projeto de Secchi e Viganò para Paris, assim como o de Antuérpia,  focaram em três 
problemas que, segundo eles, todas as metrópoles deverão enfrentar nos próximos anos de 
maneiras diferentes: o problema ambiental, a desigualdade social e a mobilidade. 

Antuérpia e Paris representam configurações diferentes de metrópoles, mas fazem parte 
das grandes áreas metropolitanas que se encontram no centro de um debate atual; são áreas de 
concentração que possuem características diversas, mas onde é possível reconhecer semelhanças. 
Todas essas situações chamam a atenção para o território e para o fato de que muitas das aglo-
merações urbanas hoje são polarizadas, separadas, divididas por infraestruturas, sempre apresen-
tando desigualdades sociais. Secchi e Viganò estão, já há algum tempo, questionando as imagens 
desses territórios cada vez mais hierarquizados e procurando pensar de uma forma mais isotrópica.
118 GRAND PARI(S). Les scenarios des dix architectes. Le Moniteur, 2009. (Revista da mostra).
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A cidade porosa é a imagem que, no trabalho desses urbanistas, condensa as principais 
preocupações em relação à mobilidade, à rede de infraestrutura, à relação entre os espaços 
construídos e os vazios, à possibilidade de regenerar espaços degradados e redesenhar uma 
nova ecologia ambiental e social para a cidade e seu território, que convivem com uma socie-
dade cada vez mais heterogênea e com graves conflitos. Mas a cidade porosa não é só uma 
metáfora, é também uma categoria de projeto que leva a especificar novos usos e configura-
ções para o espaço urbano. 

Um fantasma que parece permear as reflexões de Secchi e Viganò é aquele espalhado 
por Barthes do bom “viver junto” – um tema que esteve presente nos dois últimos projetos 
aqui discutidos e, também, no curso de Doutorado. Comment vivre ensemble é o título do 
terceiro caderno do curso de Doutorado em Urbanismo do IUAV, publicado em 2006, sob a 
organização de Paola Viganò e Paola Pellegrini, em que se inicia a discussão sobre os ritmos 
individuais dentro das configurações coletivas dos espaços compartilhados. A pesquisa sobre 
os idiorritmos adquire importância nos estudos sobre dispersão, principalmente quando se 
considera a grande mobilidade social associada a esse fenômeno e o interesse em compreen-
der a coexistência e a justaposição dos diversos ritmos, além da possibilidade de ganhar um 
espaço de expressão individual dentro de uma configuração coletiva. “Cidade porosa e conglo-
merados idiorrítmicos são termos nos quais um fantasma recorrente, uma inquietação difusa, 
grupos fragmentados de hipóteses, podem se encontrar e definir um campo de saber”.119 

Nos projetos para Lecce, Antuérpia e Paris, emerge o tema da busca por uma nova mo-
dernidade e da elaboração de suas formas. A cidade moderna, desde a sua formação, esteve 
na vanguarda do progresso tecnológico; grande parte do progresso técnico entre os séculos 
XVIII e XIX foi movida por obras públicas urbanas e territoriais. A modernidade e a construção 
de um processo de desenvolvimento são categorias que já há algum tempo estão sendo re-
visitadas, estimulando uma elaboração teórica e uma experiência projetual. O que o núcleo 
de pesquisa coordenado por Secchi e os seus projetos mais recentes querem mostrar é que a 
cidade contemporânea deve novamente debater o problema do progresso técnico  e  tornar-
-se um lugar de experimentações de formas originais e inovadoras de construção de um terri-
tório. Deve ser colocada em debate a própria ideia de modernidade e de uma alternativa que 
“vislumbre uma nova possibilidade de sermos modernos”.120 

Nesse sentido, o potencial dos espaços abertos e as possibilidades de coexistência de-
vem ser explorados, já que eles demonstram ser um percurso original de modernização que 
não é a reprodução banal de percursos tradicionais. E, ainda, que uma nova modernidade 
pode ser pensada a partir das transformações das infraestruturas, como, por exemplo, através 
do sistema das águas, tema bastante explorado nos planos para Antuérpia e Paris, e pertinente 
a todo o território. Se, no passado moderno, a implantação da infraestrutura era sempre obra 
de projetos setoriais específicos, que geraram separações e diferenças sociais, hoje, pensar em 

119 VIGANÒ, P. Comment vivre ensemble: un progetto di ricerca. In: Q3 Comment vivre ensemble. Roma: Officina, 2006. p. 335.
120 VIGANÒ, P. (Org.) Landscapes of water: paesaggi dell´acqua. Pordenone: Risma, 2009. p. 136-142.



212

uma integração das técnicas e das infraestruturas é fundamental para o desenvolvimento de 
um projeto coletivo que promova uma visão compartilhada de futuro e  busque a isotropia e 
o equilíbrio.

Secchi e Viganò têm procurado mostrar através de seus planos e pesquisas que os ce-
nários possuem a função de dilatar o campo dentro do qual se constrói a nossa reflexão sobre 
a cidade contemporânea e as novas questões urbanas. “O futuro é entendido como possível 
objeto de construção, um aspecto que deveria constante e corajosamente ser retomado”, e os 
cenários são instrumentos importantes para permitir reconceituar temas e problemas atuais 
e futuros.  O problema ambiental, a desigualdade social e questão da mobilidade compõem o 
que esses urbanistas têm nominado de uma “nova questão urbana”. Na opinião de Viganò, a 
questão urbana com a qual vamos nos deparar põe com clareza o problema do futuro como 
preocupação contínua, tornando-se um hábito de indagação, numa visão do mundo como um 
grande laboratório. 
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Fig.70 - Hipótese de expansão: da natureza; da dispersão urbana; das áreas produtivas ao longo das 
estradas; do vinhedo e hipótese do esquema funcional para a defesa da  “transgressão marinha”.
Fonte: VIGANÒ , P. Quaderno del dottorato n.2, 2004.

Fig. 71 - Morfologia do construído 
+ olivas e vinhedos; morfologia do 
construído + muros .
Fonte: VIGANÒ , P. Quaderno del dottorato 
n.2, 2004.

Fig. 72 - Edifícios e estradas entre 
Cutrofiano e Gallipoli.
Fonte: VIGANÒ , P. Quaderno del dottorato 
n.2, 2004.

Fig. 73 - Imagens da região do Salento. 
Fonte: Ptcp Lecce, 2001. Secchi-Viganò

PLANO TERRITORIAL PARA LECCE
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Fig. 74 - Cenário para a área de “esponja” de Lecce.
Proposta de criar e reforçar itinerários que atravessem as diferentes situações dos lugares
privilegiados da narração do território, da sua história, dos seus lugares notáveis. 
Fonte: VIGANÒ , P. Quaderno del dottorato n.2, 2004.

Fig.75 - Estratégias da dispersão; cenário de requalificação da faixa da costa de 
Marina Mancaversa.
Fonte: VIGANÒ , P. Quaderno del dottorato n.2, 2004.

Fig. 76 - Imagens da região do Salento. 
Fonte: Ptcp Lecce, 2001.  Secchi-Viganò
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Fig. 77 - Cenário da 
requalificação de um 

trecho da costa.
Fonte: Ptcp Lecce 2001.  

Secchi-Viganò
Fig.78 - Cenário da 

requalificação de um 
trecho da costa.

Fonte: Ptcp Lecce 2001. 
Secchi-Viganò

Fig.79 - Cenário da dispersão 
Objetivo: Requalificar as áreas de dispersão 
abusivas ao longo da costa.
Fonte: Ptcp Lecce 2001. Secchi-Viganò

O que aconteceria se a estratégia para 
a recuperação das áreas abusivas da 
dispersão fossem aquelas de um progressivo 
adensamento? Até que limite seria possível 
adensar? Essa política conseguiria impedir as 
edificações em outras áreas? Que paisagem seria 
construída? Quais os custos para a população? E 
para a administração pública? Quais as vantagens 
dessa política para a coletividade?
Fonte: Ptcp Lecce 2001. Secchi-Viganò

Esse cenário imagina que cada proprietário possa adensar o próprio lote, 
seguindo algumas regras extraídas da reconstrução do processo espontâneo 

de edificação abusiva. A requalificação diz respeito somente aos lotes já 
ocupados. As áreas verdes e livres se tornam áreas de infiltração do verde e 
área de estacionamento. A paisagem que deriva desse cenário é compacta, 

mas ao mesmo tempo porosa. 
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scenario: ruimte voor water

Antwerpen heeft een sterke relatie met het water 
maar heeft ook veel problemen ten gevolge van de 
overvloedige aanwezigheid er van. Ze kunnen als volgt 
worden samengevat:
1. problemen gerelateerd aan het Schelde – estuarium 
(getijden, overstromingsgebieden en toegankelijkheid 
van de haven), een probleem dat Vlaanderen en 
Nederland delen.
2. overstromingsproblemen gerelateerd aan 
veranderingen in de topografie, in de doorlaatbaarheid 
van de grond en aan de tracés van rivieren ten gevolge 
van de noordelijke uitbreidingen van de haven (het 
verleggen van de Schijn, het doorbreken van de relatie 
tussen de Schelde en waterlopen in de noordelijke 
dorpen).
3. problemen die verband houden met een gemengd 
rioolsysteem waarbij regenwater niet gescheiden wordt 
van het afvalwater.

In het verleden hebben deze problemen geleid tot 
het opmaken van belangrijke studies, projecten en 
infrastructuurwerken. Meestal waren deze geïnspireerd 
door een technische logica. Men probeerde elk probleem 
op te lossen via ingrijpende technische infrastructuren 
die vaak niet in overeenstemming waren met de 
behoeften van de natuur. Vandaag is het duidelijk dat de 
grenzen van deze aanpak bereikt zijn. Op het grondgebied 
van de stad wordt geïnvesteerd in een nieuw pakket van 
studies en projecten. 

Een structuurplan kan het zich niet veroorloven al 
deze thema’s in detail te behandelen. Maar omdat 
de gebruikte technieken niet zonder effect zijn en de 
verschillende opties die worden voorgesteld om de 
problemen met het water op te lossen ingrijpende 
gevolgen kunnen hebben voor de ruimtelijke 
structuur van de stad, is een strategisch plan, zoals 
dit structuurplan, wel degelijk sterk in deze thema ’s 
geïnteresseerd. Wat volgt is een kort overzicht van 
actuele plannen zoals het Sigmaplan (het oorspronkelijke 
en de actualisatie) en het plan voor de Schijn. 
Het uiteindelijke scenario toont hoe een ‘waterschap’ de 
oplossingen die door de verschillende plannen worden 
aangereikt, probeert te integreren in een voorstel dat 
meer ruimte geeft aan water.

een waterlandschap
De Schelde is duidelijk de meest structurerende 
waterweg in Antwerpen en in Vlaanderen. De Schelde 
en haar vallei met droge en natte gebieden bepalen 
de locatie van de verschillende nederzettingen, de 
overstromingsgebieden en de landbouwgebieden 
(polders).
De meest waardevolle ecologische gebieden zijn 
tot vandaag gerelateerd aan de Schelde, net als de 
havenontwikkeling, eerst aan de kaaien nabij het 
stadscentrum, later als dokken aan de noordelijke rand 
van de stad en de linker oever. Deze ontwikkelingen 

scenario: space for the waters 

Antwerp has a strong relation with the waters but it 
also has many problems due to the abundance of this 
resource. 
They can be shortly described as:
1. problems related to the Schelde estuarium 
(changing levels of the water, flooding areas), shared 
by Holland and Flanders.
2. problems of inundation related to the modifications 
of topography, permeability of the ground and tracés 
of rivers and canals due to the extension of the 
harbour to the North (from the deviation of the Schijn 
river to the North, to the interrumption of the relation 
with the Schelde of rivers and canals in the northern 
villages).
3. problems related to the mixed sewage system in 
which the rain water is not separated by the black 
waters.

In the past these three main problems have generated 
important studies, projects and realisations, usually 
inspired by a logic of “engineering”, trying to solve 
each problem by use of strong infrastructural 
techniques often not coherent to natural needs.
Today the limits of this approach are clear and clearer 
and a new set of studies, projects and probable 
realisations are investing and will invest the territory.

A structure plan cannot afford all these themes 
in detail, but as techniques are not neutral and 
the different choices on the solution of the water 
problems can have radically different consequences 
on the city space, a strategic plan, like the one here 
proposed, is strongly interested to them.
In particular what follows is a short review of the main 
plans today elaborated, the Sigma Plan (old and new 
version) and the Schijn Plan. 
The final scenario will show a possible “waterscape” 
that tries to integrate the solutions proposed by the 
plans in an idea of space for the waters.

a territory of waters
The Schelde is obviously the most structuring 
waterway in Antwerp and in Flanders. The Schelde 
and its valley with wet and dry areas determined the 
location of the different settlements, the inundation 
zones and the agricultural areas (polders).
Today, the most valuable ecological zones are still 
related to the Schelde, as well as the harbour 
development, firstly as warfs near the city centre, 
later as docks at the northern border of the city 
and at the left bank. These developments changed 
completely the natural structure and the structure of 
the water network of the area. 
Most secondary water systems are connected to the 
Schelde in a East-West direction. 
The valley of the Groot Schijn is the main structuring 
water-system in the eastern part of the territory of 
Antwerp collecting other smaller flows: the Laarse 

sc
en

ar
io

 w
at

er
ci

ty
sc

en
ar

io
 w

at
er

st
ad

46 RSA_Voorontwerp

N

47

what...if the Schijns finds a new open air tracé, along the buffer area 
between the harbour and the villages?

This solution (the second proposed by the recent study on the Schijn 
problems) can have interesting consequences on the landscape defining the 
buffer itself, reinforcing its potentiality to become and to be used as true 
park, a connecting element between the city and the northern villages.

what... if water defines a new network of park?   

It is not only, althought mainly, a problem of flooding water: it raises also 
the possibility for the rain to infiltrate naturally in the ground, profiting 
of the draining grounds of Antwerp, ameliorating the collection and the 
functioning of the sewage system.
If we simply individuate the areas connected to the different types of 
water, we can recognise the potential interconnection of a series of open 
spaces. If we define them as a network of parks, we suggest both a new 
interpretation of the existing water networks and a new structure of open 
public spaces.  

Fig. 80 - Mapa estratégico.
Definição da localização dos lugares 

estratégicos e os projetos estratégicos 
para cada um deles: hard spine (laranja) 
projetos estratégicos ( vermelhos); soft 

spine (azul claro), projetos estratégicos ( azul 
escuro); Green singel (lilás escuro), projetos 

estratégicos ( lilás claro); projetos estratégicos 
para o centro cívico ( amarelo).

Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

Fig. 81 - Cenários da água
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

O que aconteceria... se o rio 
“Escada”  encontrasse um novo 

traçado ao ar livre, ao longo da zona 
tampão entre o porto e as aldeias?

O que aconteceria se... o rio 
definisse uma nova rede de 

parques?

Fig. 82 panorama da cidade de Antuérpia
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

PLANO ESTRUTURAL PARA ANTUÉRPIA
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1. 
porositeit in de compacte stad (XIXde eeuwse gordel, maar 
ook arbeidersbuurten in de districten, vroege delen van de 
twintigste eeuwse gordel); de morfologie van deze gebieden 
is de eerste stap om de reflectie over de porositeit te starten.  
De porositeit bestaat in dit geval uit binnengebieden met 
tuinen, pleinen en doorsteken, niet gesloten en minder dichte 
bouwblokken, waar de open ruimten meer toegankelijk 
gemaakt en geïntegreerd worden in de stedelijke context.
porosity in the dense city (XIX century belt, but also the 
worker’ neighborhoods in the districts, early twentieth century 
parts of the city); the morphology of these areas is the first 
step to start the reflection on porosity, which consists of 
interior gardens, existing squares and paths, not closed and 
less dense blocks, whose open space should be more accessible 
and integrated to the urban context.

2. 
extreme porositeit in de moderne stad; de open ruimten 
rondom de blokken zijn het voorwerp van het concept 
van de porositeit.  Deze tussenliggende ruimten kunnen 
opnieuw ingericht worden en nieuwe programma elementen 
toegevoegd, waardoor de ruimten geherwaardeerd worden en 
het bestaande weefsel getransformeerd.
extreme porosity in the modern city; open space among the 
slabs is the subject of the porosity concept and the space where 
a new design for the space-in-between can add value and 
introduce new practices, transforming the existing tissue.

3. 
porositeit in de suburbane zones: het bestaand patroon van 
woningen en structuren met lage dichtheid, samen met 
bestaande natuurlijke gebieden, kunnen gelezen worden als 
een poreuze ruimte. Hier is het aangewezen deze open ruimte 
te ontwikkelen als een aaneengesloten gebied, zelfs wanneer 
dit is gefragmenteerd.
porosity in the suburban areas; the existing low density pattern 
of houses and structures together with the existing natural 
patches can be read as a porose space and therefore is feasible 
to turn into a continuos, even if fragmented, accessible open 
space.

4. 
porositeit in de heterogene zones; het patchwork van 
verschillende elementen, dichtheden en gevarieerde 
ontworpen wijken bieden de kans om onverwachte of nog niet 
overwogen mogelijkheden te vinden om nieuwe open ruimten 
of nieuwe toegangen voor verschillend gebruik, te creëren; 
een toegenomen veweving is het resultaat van dit proces van 
porositeit.
porosity in the heterogeneous zones; the patchwork of 
different elements, densities and differently designed areas 
offers the possibility to find un-expected or not yet considered 
opportunity to create new open spaces or new accessibilities 
of practices and uses; a increased mixitè is the result of the 
porosity process.

5. 
porositeit in de haven; de bestaande open ruimten, vrij 
van infrastructuur, kan beschouwd worden als ruimte voor 
porositeit, waar natuur kan doordringen en infiltreren en als 
geschikte ruimten voor nieuwe functies en toepassingen; deze 
nieuwe groene ruimten kunnen bewegen in het havengebied, 
afhankelijk van de bezettingsgraad van de verschillende sites.
porosity in the harbour; the existing open areas, empty of 
structures, can be considered space for porosity, where nature 
can percolate and infiltrate giving form to new ecologies and 
proper space for new practices and uses; the newly created 
green patches could move inside the harbour, occupying 
different sites according to occurrences.

158 RSA_Voorontwerp

N

159

open woonblokken / 
open residential blocks

in lichtgrijs: de open residentiële blokken / 
in light grey: the open residential bocks
in groen: de open onbebouwde gebieden in het woonweefsel /
in green: the open empty spaces in the residential tissue 

halfopen woonblokken /
half open residential blocks

in donkergrijs: de halfopen woonblokken / 
in dark grey: the half open residential bocks
in groen: de open onbebouwde ruimten in het woonweefsel /
in green: the open empty spaces in the residential tissue 
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Fig. 83 - Mapa das imagens da cidade porosa.
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

Fig. 85 - Estudos para tornar a cidade porosa 
“abrindo os blocos residenciais”
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

1- Porosidade das áreas compactas. 
(herança século XIX)

2- Porosidade extrema na 
cidade moderna.

3- Porosidade nas áreas 
suburbanas.

4- Porosidade nas áreas 
heterogêneas.

5- Porosidade do porto.

154 RSA_Voorontwerp 155

N

beelden: poreuzestad /  
images: porous city
RSA, 2005 
(zie volgende pagina voor legende/see following page for legend)
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Fig. 84 - Fonte: Plano Antuérpia 2005. 
Secchi-Viganò
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Ijzerlaan

Spoornoord

incrementele verdichting

groot open binnenblok

contrast in schaal

nieuwe percelering
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Terug naar de stad, enkele voorbeelden /
back to the city, some examples
Verwerking/Elaboration: RSA, 2005

Fig. 86 - Simulação de novos espaços para viver e 
trabalhar, utilizando áreas abandonadas.
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò

Fig. 87- Exemplo do cenário “De volta à cidade” 
potencial da porosidade no tecido do século XIX. 

(1- edifícios residenciais coletivos, 2 e 6 - habitação 
coletiva aberta para a rua, 3 - espaço público de 
um centro social, 4 - jardim coletivo, 5 - espaço 

público vazio usado como estacionamento, 
7 - passagens, 8 - habitação coletiva, 9 - jardins 

privados e passagens coletivas).
Fonte: Plano Antuérpia 2005. Secchi-Viganò
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cas d’etude en région parisienne
© équipe Studio 09, Secchi-Viganò

Pour des raisons évidentes il était impossible 
de faire des relevées détaillées sur tout le 
territoire du Grand Paris. On a donc dessiné un 
système d’échantillonnage, un «krigage», qui 
réponds aux règles suivantes:1. on a posé sur 
le territoire objet d’étude une grille 16 x 16, les 
cellules ayant la dimension de 3km. x 3km. Le 
carré de 50 km. x 50 km. qui est notre terrain 
d’étude contient alors 256 cellules.
2. A travers un processus de krigage nous 
pouvons alors déduire par interpolation les 

tendances des variables de l’objet d’étude
Il faut préciser que le carré latin, qui a des 
points de tangence avec le krigage, est 
moins adaptée à notre investigation. Ce peut 
être un schéma optimal d’échantillonnage 
seulement si on fait l’hypothèse que le sol est 
parfaitement isotrope. Dans la réalité urbaine, 
les anisotropies, les «points de fracture», où les 
données subissent une variation abrupte, sont 
en réalité très importants. 
Notre krigage s’appuie, comme montre la 

12 13

La métropole de l’après Kyoto sera le résultat d’une forte restructuration de la 
métropole existante. Mais comment utiliser cette occasion pour construire une 
métropole écologique qui soit en même temps plus démocratique? Toute politique 
et tout programme doivent montrer qu’ils sont faisables, que leurs modalités de 
mise en oeuvre sont raisonables. Politiques energétique et environnementale, 
politiques sociale et de la mobilité doivent s’intégrer aux processus de 
transformation du territoire métropolitain. C’est là qu’elles rencontrent des 
obstacles plus solides dus aux dépôts de l’histoire ainsi qu’aux imaginaires. 
La seule et véritable possibilité de contrôler la faisabilité d’une politique et d’un 
programme passe par le projet.

Sur les traces de Paul Vidal de la Blache et de Jean Bastié on a exploré par le 
projet une longue coupe à l’Est de Paris, de Evry au Sud jusqu’au delà de Roissy 
au Nord: 50 kms le long desquels on trouve toutes les situations les plus difficiles 
et nombreux problèmes majeurs de la métropole. Cette coupe, grosso modo 
coïncidant dans sa partie Sud avec Seine Amont, est devenue notre terrain de 
recherche privilégié dans lequel on a essayé de tester nos idées, par un krigage 
d’abord et un projet exploratoire ensuite. 
Il faut bien se convaincre que le projet n’est jamais la seule application 
d’une série de principes; au contraire il est toujours producteur de nouvelles 
connaissances. 
Suivre les eaux, monter sur les plateaux, descendre les côteaux, traverser 
les espaces ouverts, suivre le réseau viaire et ferroviaire et leur superposition 
ou leur autonomie nous obligent non seulement à l’arpentage des parties du 
territoire parisien trop souvent oubliées par la réflexion sur le devenir de la 
métropole, mais construisent aussi un point de vue différent, notamment sur 
des thèmes d’urbanisme plus traditionnels. Une réflexion qui a pour objet ces 
éléments suppose un dialogue avec d’autres savoirs et disciplines, ainsi que la 
compréhension d’une série de logiques spécifiques qui contribuent de manière 
importante à la construction de l’espace métropolitain contemporain.
On considère qu’un projet exploratoire permet d’idendifier des possibilités et des 
opportunités, de donner des réponses réalistes aux questions posées par les 
scénarios de la métropole de l’après Kyoto qu’on a développés dans le premier 
chantier. En particulier, dans le cadre de notre recherche et comme on pourra 
le voir, le rôle du projet exploratoire est de montrer comment les porosités et 
perméabilités des différentes parties de la métropole peuvent intégrer les objectifs 
qu’on s’est posés. 
Le projet devient alors une exploration des différents dispositifs qu’on peut utiliser 
pour obtenir une plus forte porosité, une plus grande perméabilité et donc une 
accessibilité plus généralisée. En même temps il contribue à une définition plus 
précise du support environnemental, infrastructurel et urbain, ainsi que de ses 
éléments constitutifs, de la métropole du futur. On n’est pas encore, avec ces 
explorations, au niveau des objets architecturaux; on commence par construire la 
partie plus durable et soutenable de leur indispensable support.
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figure ci dessus, sur la base d’un «carré latin»; 
Le carré latin fait référence à une modalité 
d’organisation d’un nombre fini d’objets simples 
dans un espace défini dimensionnellement 
et topologiquement (ex. une grille carrée). 
Il s’agit d’un dispositif des mathématiques 
combinatoires. Eulero en a proposé les 
principes et règles de comportement. Il est à 
l’origine  d’un jeu, le sudoku, qui en représente 
une évolution contemporaine.

12 13
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Fig. 88 - A ilha de “Lucifer”.
Paris foi descrita pela equipe do Studio 09 como 

um caleidoscópio, um reino de “Lucifer”. 
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

 Fig. 91 - A cidade Porosa (perspectiva)
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

Fig. 89 - Mapa do “quadrado 
latino” utilizado como modalidade 
investigação da área de estudo.
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret 
chantier, 2009.

Fig. 90 Plano de análise para o 
projeto Grand Pari(s).
Delimitação da área de estudo da 
região parisiense do Studio 08.
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret 
chantier, 2009.

PROJETO PARA A GRAND PARI(S)
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Tissus avec différentes perméabilités. On utilise 
des ellipses pour représenter la directionalité 

de la perméabilité: les directions correspondant 
aux axes majeurs sont les plus perméables, 

celles correspondant aux axes mineurs sont les 
moins perméables.

 l’éponge
toutes les rues et les voies pietonnes, sans les 

autoroutes ni les routes de type autoroutier, 
© équipe Studio 08, Secchi-Viganò

Etant donné que la connectivité est un concept 
directionnel (si deux points sur une surface 

sont connectés, ils déterminent une direction 
possible dans le plan de déplacement), la 

perméabilité n’est pas seulement un nombre.  
En pratique, sur chaque point, la perméabilité 

est une grandeur qui associe une valeur 
numérique à chaque direction dans le plan tirée 
depuis ce même point. Cette valeur est d’autant 
plus haute que le déplacement dans le sens de 

cette direction est facile, rapide et privillégié. 
Pour cette raison, la perméabilité est défi nie 
par deux vecteurs principaux orthogonaux,  

qui identifi ent les directions de déplacement 
privillégiées dans la microstructure du REV. 

Il faut encore noter qu’il s’agit d’une grandeur 
macroscopique, défi nie en chaque point de la 

macro échelle, qui est pourtant obtenue à partir 
de la micro échelle au point considéré 

REV
microscopic elementary cell (REV) with fl ow on road network. 

24 25

Tissus avec différentes perméabilités. On utilise 
des ellipses pour représenter la directionalité 

de la perméabilité: les directions correspondant 
aux axes majeurs sont les plus perméables, 

celles correspondant aux axes mineurs sont les 
moins perméables.

 l’éponge
toutes les rues et les voies pietonnes, sans les 

autoroutes ni les routes de type autoroutier, 
© équipe Studio 08, Secchi-Viganò

Etant donné que la connectivité est un concept 
directionnel (si deux points sur une surface 

sont connectés, ils déterminent une direction 
possible dans le plan de déplacement), la 

perméabilité n’est pas seulement un nombre.  
En pratique, sur chaque point, la perméabilité 

est une grandeur qui associe une valeur 
numérique à chaque direction dans le plan tirée 
depuis ce même point. Cette valeur est d’autant 
plus haute que le déplacement dans le sens de 

cette direction est facile, rapide et privillégié. 
Pour cette raison, la perméabilité est défi nie 
par deux vecteurs principaux orthogonaux,  

qui identifi ent les directions de déplacement 
privillégiées dans la microstructure du REV. 

Il faut encore noter qu’il s’agit d’une grandeur 
macroscopique, défi nie en chaque point de la 

macro échelle, qui est pourtant obtenue à partir 
de la micro échelle au point considéré 

REV
microscopic elementary cell (REV) with fl ow on road network. 

la ville poreuse  
© équipe Studio 09, Secchi-Viganò

6 7

0 +1Km

0 +1Km

0 +1Km

0 +1Km

0 +1Km

0 +1Km

perméabilité
selon le type de mobilité

Les modes empiriques comme 
algorithmiques mesurent la connectivité 
pour un seul fl uide, générique.
Or différents types de fl uides parcourent 
les :tissus, notamment : 1.voitures-
motos, 2.vélos-piétons et 3.RER-Tram. 
Pour chacun de ces types de mobilité, 
la connectivité se joue sur des règles 
différentes étant donné que les tissus 
peuvent être perméables pour les piétons 
ou les vélo et pas pour les tram et 
viceversa.

accessibilité
La somme de ces 3 perméabilités donne 
le degré d’accessibilité.

connectivité
possibilité de mouvement dans les 
différentes directions de la voirie

Au niveau d’un échantillon de tissu 
on peut évaluer sa connectivité 
empiriquement en analysant les 
connexions de cette cellule de base avec 
les cellules adjacentes. Seul un nombre 
réduit de voies la traversent réellement.
Parallèlement les mathématiciens de 
MOX peuvent appliquer à cette même 
cellule (REV pour eux) leur algorithme. 
L’ellipse résultante rend donc compte 
de la connectivité algorithmique : 
son importance selon sa taille et  son 
tropisme selon son orientation.

tissu 1x1 km 
(ou REV pour MOX)

connexions (voies) connectivité empirique connectivité algorithmique
calculée par MOX
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Fig. 92 “A esponja” da Grand Paris.
Todas as ruas e calçadas, sem as auto-estradas.
Fonte: Studio 08 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2008.

Fig. 94 - Estudos de permeabilidade
Tecidos com diferentes permeabilidades.
As elipses são utilizadas para representar a 
“direcionalidade” e a permeabilidade.
Fonte: Studio 08 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2008.

Fig. 95 - Análise da conectividade de um tecido. 
Possibilidades de movimento em diferentes direções estudadas com auxilio do MOX (grupo de 
matemáticos do Politécnico de Milão).
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

Fig. 93 - Mapa da cidade porosa.
fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

Tecido 1x1 
(ex: Arnouville)

Conexões Conectividade 
empírica

Conectividade 
algaritmica (MOX)
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72 73

exercice 01 exploitation de l’énergie solaire
[exploitation des surfaces non utilisées sur les toitures des 
activités pour la production d’énergie solaire]
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wetland

une plate-forme haute 
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port urbain
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Fig.96 - Cenário “Viver com a água”.
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

Fig. 97 - Cenário “viver com a água”.
Exercício de investigar a reestruturação de um 
antigo tecido produtivo sujeito a inundações de 
30 a 100 cm.
Fonte: Studio 09 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2009.

Fig. 98 - Exercícios de investigação de 
energia solar.

Fonte: Studio 08 Secchi-Viganò. Livret chantier, 2008.
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4.6 dUAs mIcro-hIstórIAs

Secchi é um urbanista que, ao longo da sua trajetória, tor-
nou-se também arquiteto. Viganò é uma arquiteta que se tornou 
urbanista e  talvez tenha uma parcela de responsabilidade nesse 
atravessamento de escalas. É recorrente no discurso de Secchi o 
seu interesse em atravessar escalas disciplinares, de projeto e de 
interesses. Os dois trabalhos que serão apresentados aqui têm o 
objetivo de demonstrar como as lições do urbanismo que Secchi 
e Viganò praticam estão também presentes no projeto de arquite-
tura, no caso do cemitério “poroso” para Kortrijk, e como a cida-
de porosa pode ser “projetada”, na escala de um projeto urbano, 
como é o caso do projeto para o Spoor Noord Parque em Antuér-
pia. É uma oportunidade, também, para ver duas ideias desses ur-
banistas-arquitetos que saíram do papel e conseguiram fazer uma 
síntese entre a teoria e a prática, bem como para compreender 
como suas lições sobre gramática e sintaxe foram materializadas 
em um desenho minimalista do espaço urbano.
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4.6.1 O cemitério de Kortrijk

No ano 2000, Bernardo Secchi e Paola 
Viganò inauguraram a obra de um cemitério 
para a cidade de Kortrijk situado na Bélgica 
flamenga, no Flandres Ocidental. 

A leitura é fácil: trata-se de um objeto 
que mimetiza com o solo, de uma arquitetura 
que, vista da rua, quase não aparece e que 
confere ao espaço urbano em que está inseri-
do um caráter unitário, tendo adquirido, com 
o tempo, o status de um espaço público. A 
moldura dessa arquitetura é a própria paisa-
gem, quase toda natural, formada por colinas 
suaves e pela cidade que se expande ao fun-
do. A implantação do edifício que acompanha 
o caimento do terreno, limitado por um plano 
inclinado com uma rugosidade difusa, tiran-
do partido para se esconder na topografia, 
revela algumas coisas. A primeira, a de que 
a função do edifício, destinado a uma ativi-
dade introspectiva e reflexiva, condiciona sua 
forma silenciosa e minimalista, o seu quase 
desaparecimento no solo. A segunda, a de 
que a maneira de ler o território – lição que 
Secchi aprendeu com Samonà, e fez com que 
os seus projetos se tornassem topográficos e 
topológicos, partindo do conhecimento e da 
interpretação das características tectônicas 
do terreno e do sentido do lugar – tenha al-
cançado, nesse projeto, a escala também do 
edifício. A terceira,  a de que a racionalidade 
minimalista que Secchi reconheceu e valori-
zou nas descrições que faz dos territórios se 
revele também naquilo que ele prioriza no 
projeto de um edifício e na sua inserção no 
território. E aqui, os estudos de Paola Viganò 
sobre o elementarismo parecem contribuir 
para a composição do projeto que nasce da 
observação do território como composição 

Fig. 99 - Fotografia cedida pelo Studio 09, SECCHI-VIGANÒ.

Fig. 100 - Fotografia cedida pelo Studio 09, SECCHI-VIGANÒ.

Fig. 101 
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dos materiais simples e essenciais: muros de 
concreto discretos, pedra,  vegetação, den-
tro, o plano de vidro do volume retangular 
que abriga a capela, serviços e banheiros. A 
quarta lição é a da porosidade, o edifício que 
acompanha a lógica territorial não cria bar-
reiras, não fecha os poros desse imenso vazio 
da parte sul da cidade. O cemitério em si é 
poroso, permite deslocamentos, acessibilida-
des, referindo-se a uma densidade rarefeita, 
a uma consciência dos elementos de racio-
nalidade ecológica, o que contribuiu, nesse 
caso, para as práticas públicas. Apesar de ser 
um cemitério e de evocar uma função simbó-
lica particular, tornou-se aos poucos um par-
que público, onde jovens se encontram, onde 
famílias percorrem o território de bicicleta. 
Tornou-se, portanto, um lugar de lazer para a 
população local.

Nesse projeto, percebem-se não só 
análise tecnicamente pertinente feita por 
Secchi e Viganò, mas também a coerência do 
trabalho arquitetônico, que abrange algumas 
das ideias-guias apresentadas nesta pesquisa. 
Esse projeto permite reconhecer que Julien 
Guadet, em seu livro Eléments et théorie de 
l´architecture,121 estava certo ao afirmar que 
“compor é utilizar aquilo que se sabe”, inde-
pendente da escala em que se está atuando. 

121 GUADET, apud VIGANÒ, P. La città elementare. 
Milano: Skira, 1999. p. 49.

Fig. 102

Fig. 103

Fig. 104

Fig. 105

Fig. 101 à 105, fotografias da autora.
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4.6.2 Spoor Noord Parque, em Antuérpia

O Spoor Noord (Norte ferroviário), um 
dos cinco parques imaginados para compor a 
“espinha leve” do plano estrutural, irá formar 
um corredor verde na cidade de Antuérpia. 
Feito por etapas, a primeira inaugurada em 
2005, o projeto foi fruto de um concurso que 
escolheu a proposta de Secchi e Viganò para 
requalificar uma antiga zona industrial. Esse 
grande espaço, situado na parte norte da cida-
de, é tangenciado por comunidades complexas 
de imigrantes, bairros muito adensados e com 
pouca presença de belgas. Por ser uma área 
abandonada e degradada, herança do século 
XIX, corresponde àquilo que Viganò denomina 
“porosidade de fratura”, resultado do fim de 
um ciclo econômico, de uma ruptura na ma-
neira de usar o espaço, que permite, porém, 
repensar a cidade, oferecendo possibilidades. 
Secchi e Viganò pensaram um projeto que pu-
desse não só transformar uma área específica, 
mas também alcançar toda a cidade através de 
uma renovatio urbis que trabalhasse na esca-
la do bairro e da cidade, e, através do projeto 
pontual, trouxesse harmonia e dissolvesse os 
conflitos com uma visão de conjunto. Enfim, 
um projeto do solo que possibilitasse a cons-
trução de uma cidade porosa, conectando 
fragmentos urbanos e sociais. 

O projeto propõe um programa bem 
diversificado com áreas para: parque infantil; 
esportes em grupo ou individuais; esportes 
radicais; locais para contemplação, descan-
so e lazer. Um galpão antigo foi recuperado 
para, entre outras finalidades, sediar  eventos 
e abrigar o espaço da água. Esses espaços de 
encontro, de festa e tolerância são frequen-
tados por pessoas das mais variadas idades, 
etnias e procedências. Ali não há barreiras, as 

Spoor Noord: 
specific profile – from ‘fracture’ to ‘spine’

SPOOR NOORD AREA
• Very densely built
• Lack of green public open space
• Complex urban structure

EMPLACEMENT
• 24ha/1,6km
• Property of NMBS (national railway company)

• Regional plan: area for urban development

Fig. 106

Fig. 107

Fig. 108

Fig. 109
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poucas grades existentes, no caso da área es-
portiva, foram deslocadas de forma a permitir 
o acesso. A porosidade material foi pensada 
em vários momentos: na transparência, que, 
ao encontrar os limites dos bairros, se infiltra e 
permite uma continuidade, quando encontra 
os limites viários e facilita os acessos; no mo-
biliário urbano; nos caminhos sobre o imenso 
gramado e na mixité social. Apesar de toda a 
diversidade, a racionalidade minimalista está 
ali e evidencia a topografia do sítio, revelando 
os vestígios de um passado recente através de 
edifícios que estão à espera de serem recicla-
dos. Mas, talvez, o mérito maior desse parque 
poroso seja o de ter conseguido agregar as 
pessoas e permitir uma convivência saudável 
em uma área conflituosa, desempenhando 
um papel importante para o futuro de uma 
cidade que está aprendendo a “viver junto”. 

2005 Belvedère platform & Tournée 
générale

• INFORMATIVE 
FLOORPLAN

• ICONIC PRINT 
MATERIAL

• VISITING WITH HARD-
TO-REACH TARGET 
GROUPS

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112

Fig. 114

Fig. 113

Fonte: Fig. 106 e Fig. 114 material da Stad Antwerpen, 2010.    Fig. 107 à 113 fotografias da autora.



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
NADA DE NOVO, MAS TUDO DIFERENTE
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Acompanhar a trajetória de Bernardo Secchi, neste trabalho, permitiu-me refletir sobre 
os momentos mais importantes do urbanismo europeu dos últimos quarenta anos. E na procura 
das respostas formuladas na introdução desta tese ficou evidente a evolução das suas reflexões 
sobre os temas mais polêmicos que permeiam o urbanismo contemporâneo, sobre os caminhos 
para enfrentá-los e, assim, encontrar soluções para os novos desafios urbanos. Para resolver 
os problemas resultantes das mudanças que ocorrem atualmente nas cidades, a demanda por 
novas estratégias é hoje consenso entre os diversos profissionais, cientes de que enfrentam um 
momento de recomposição imposto por novos desafios e também por novas consciências. 

A trajetória de Secchi possibilitou acompanhar as transformações da cidade e questionar 
as abordagens tradicionais para enfrentá-las. O nomadismo disciplinar desse urbanista tornou 
possível uma percepção maior da realidade urbana, aliada a uma maior flexibilidade na avaliação 
das propostas de enfrentamento dessas situações. Essas características encaixam-se no perfil 
desejado para o urbanista europeu atual, visado também nas mudanças estabelecidas no ensino 
acadêmico pela Convenção de Bolonha, em 1999. Nessa convenção, apontou-se a necessidade 
de uma maior mobilidade entre os estudantes de várias áreas, para tornar o urbanismo uma 
atividade, com ampla base de interesses, em busca de uma transversalidade disciplinar. 

Acima de tudo, Secchi é um professor. Em uma entrevista que ele me concedeu em 
dezembro de 2009 – um dia após chegar de uma das apresentações do projeto para a Grand 
Pari(s) –, Secchi fez questão de reforçar que só tem escritório porque é professor, e que seria 
impraticável ensinar urbanismo sem enfrentar na prática os desafios de projetar a cidade.

 Ao longo desta pesquisa, Secchi sempre manteve uma postura marcada pela  coerên-
cia, manifestada na discussão dos principais temas de cada período, nos seus escritos e nos 
planos desenvolvidos. Seus debates nas revistas italianas registram tomadas de posição, ques-
tionamentos, reflexões e hipóteses sobre a cidade, o urbanismo e o urbanista. Seus planos 
evidenciam uma troca permanente entre pesquisa e experimentação, numa busca por respos-
tas eficientes e articuladas às necessidades da sociedade. Em ambas as áreas de atuação, fica 
claro o predomínio de uma intenção pedagógica, bem como uma vontade de reinventar-se 
através da interação entre teoria e prática.

Existem muitas maneiras de enfrentar o urbanismo como prática e como teoria. Secchi 
possui uma capacidade intelectual de aplicar no urbanismo o conhecimento que  adquiriu com 
a literatura, a música, a filosofia, a sociologia, entre outros, mas também com o que colhe das 
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pessoas que habitam e utilizam as cidades. A teoria de Secchi pode ser encontrada nos artigos 
que escreve desde os anos 80, compondo uma reflexão que foi se desenvolvendo aos poucos 
e de acordo com os problemas colocados não só pelas cidades, mas também pela própria dis-
ciplina do urbanismo. Essa reflexão teórica também está nos textos dos planos, entendidos em 
sentido amplo, já que extrapolam a palavra escrita, e podem ser lidos na caligrafia urbana que 
ele imprime aos seus projetos. 

Muitas vezes, suas ideias são ilustradas com o seu próprio trabalho. A teoria, às vezes, 
antecipa a prática, mas é possível verificar também que a prática contribui para alimentar essa 
mesma teoria. Esse duplo movimento faz com que em Secchi a teoria se torne mais clara a par-
tir dos planos. Uma característica importante a ser apontada é que, nos textos dos planos, os 
conceitos que frequentemente circulam nos artigos e livros se tornam menos abstratos, adqui-
rindo maior consistência quando são analisados com base na sua utilização. Essa, talvez, tenha 
sido uma das constatações mais importantes dessa análise. As ideias-guias revelaram não só 
de onde surgiram os principais conceitos, mas procuraram demonstrar como eles passaram a 
ser utilizados e como podem ser interpretados. A aparentemente instável linguagem do dis-
curso urbanístico, que dá margem a várias interpretações, revela o seu potencial quando passa 
a ser também operativa, contribuindo para dar respostas concretas à disciplina do urbanismo. 

Ao longo do percurso de Secchi, percebe-se uma interpretação original da cidade e do 
território, ao lado de uma reflexão projetual, que o leva a reinterpretar as ações e a propor so-
luções criativas. As suas inquietações teóricas contribuem para estabelecer alternativas para 
a prática, levando ao desenvolvimento de uma nova metodologia para os planos urbanísticos. 
Metodologia, porém, não é um termo do agrado de Secchi, em razão da rigidez. Por isso foi 
substituída por ele por indirizzo;1 isto é, uma direção marcada por seu posicionamento crítico, 
por sua avaliação do mundo e das suas relações com a sociedade. 

O laboratório privilegiado do estudo desse urbanista é a cidade europeia, e a sua re-
flexão não pode ser rotulada de pós-moderna, mas sim como o emergir de um conjunto de 
críticas sobre a ideia ocidental de modernidade, que possibilita, hoje, enxergar uma nova pos-
sibilidade de ser moderno. Modernidade, em Secchi, é um conceito que surgiu a partir de um 
diagnóstico e de uma descrição cuidadosa da cidade, da relação do homem consigo mesmo 
e dos homens entre si. Assim, a cidade é vista por Secchi através da formação do homem 
moderno.  A preocupação em acompanhar a autonomia que o sujeito foi adquirindo com a 
modernidade está bastante presente não só no seu discurso, mas também na sua maneira de 
interpretar os novos fenômenos urbanos. É principalmente o caso da dispersão, que coloca, 
no foco da discussão, as escolhas de cada indivíduo e de cada grupo que compõe a sociedade 
contemporânea. 

No ponto central de suas reflexões está a tendência de colocar todos os problemas 
dentro de uma longa história, não se conformando com as interpretações superficiais ou 
conformistas de determinados argumentos, que acabam se firmando como verdade ou sta-
1 Informação pessoal durante entrevista à autora em julho de 2009.
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tus quo. Desse modo, ele passa a questionar, através da história, a verdadeira causa dos 
problemas e dos conflitos atuais. Muitas vezes, recupera antigas soluções para questões 
específicas, estabelecendo novas possibilidades para se pensar o presente. Mas, apesar de 
encontrar na história respostas para o presente, Secchi possui o espírito do seu tempo, e o 
seu olhar está sempre voltado para o futuro na busca de novas hipóteses e alternativas para 
pensar o projeto da cidade.

Neste estudo ficou evidente que a sua linha de pesquisa parte de uma reavaliação das 
categorias interpretativas e de uma atenta reflexão a um possível aproveitamento das contri-
buições de diferentes disciplinas. Secchi jamais esquece o seu passado como economista, o 
que lhe garante um olhar inquiridor. Ele faz parte dos urbanistas que não aceitam a separa-
ção entre a análise socioeconômica do território e a análise tipo-morfológica. Além disso, ele 
coloca luz sobre os estilos de vida e de consumo, sobre as formas de distribuição comercial 
e as práticas de planejamento. E, com base nesses enfoques, reflete sobre as lógicas a partir 
de um ponto de vista que é, ao mesmo tempo, histórico, geográfico, cultural e sociológico. 
Percebe-se, também, o esforço de dar atenção às práticas cotidianas, às diferentes maneiras 
de habitar, entendidas em um sentido mais amplo, já que ultrapassam a questão da edificação, 
mas dizem respeito aos hábitos, aos costumes, às histórias, aos materiais urbanos, resultando 
também em uma reflexão entre os espaços privados, coletivos e públicos. Nessa reflexão, a 
experiência corporal de percorrer os espaços da cidade, observando seus diferentes ritmos e 
o estudo dos indivíduos, aponta mais uma vez para um retorno ao sujeito.

Essas características das suas aproximações o mantêm muitas vezes em uma posição 
diferente de outros pesquisadores italianos. Como vê com olhos otimistas a passagem da cida-
de moderna para a contemporânea, sabendo reconhecer tanto os efeitos positivos da moder-
nidade quanto os perversos, ele rejeita qualquer olhar nostálgico para as formas do passado, 
não condenando a contemporaneidade, nem  mostrando qualquer deslumbre com ela. Des-
se modo, a cidade de baixa densidade, fragmentada, heterogênea, é tratada como um novo 
objeto de estudo que deve ser examinado e compreendido. A leitura feita da cidade difusa, 
que surge da dispersão, é a prova de que Secchi a aceita como uma das formas relevantes da 
cidade contemporânea. E, partindo do que se vê, do que se toca – ou seja, do presente –, ela 
poderá ser mais bem compreendida , incrementada e corrigida, já que possui deficiências e  
potencialidades. 

Na trajetória de Secchi, há sempre uma atenção especial aos espaços abertos, a par-
tir dos quais se desenvolvem importantes ideias e conceitos. Essa atenção é marcada por 
sua preocupação em encontrar a distância adequada, na cidade e no seu território, de esta-
belecer uma escala que leve do privado ao público, que conecte os fragmentos e  permita 
que a cidade seja mais bem vivenciada, utilizando  expressões mínimas através de uma razão 
elementarista. Nos seus trabalhos é possível observar como esse tema conduziu grande par-
te das principais indagações. 
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É importante lembrar que, nos anos 80, Secchi se mostrou convicto de que o “projeto” 
não poderia substituir o “plano”, que, por sua vez, deveria ser pensado de outra maneira. Na 
tentativa de nominar e renominar as coisas, ele propôs definir uma modificação urbana como 
composição, como estrutura e como um modo de tratar as diversas partes da cidade, dando 
importância ao espaço aberto, ao espaço entre as coisas, à interface entre espaço privado e 
espaço público, ao papel recíproco das várias partes da cidade, não só do ponto de vista físico, 
mas também do social e cultural. A atenção ao projeto do solo colocou em discussão que o 
plano urbanístico não pode ser a imagem fixa de um produto, e que o desenho deve ser capaz 
de justificar tanto os elementos rígidos quanto os flexíveis da cidade. Indicava-se, assim, uma 
superação do desenho icônico, da abstração convencional, que abria caminho para individuali-
zar formas leves e pouco definidas, mas capazes de exprimir as relações. Advém dessa postura 
um reconhecimento da legitimidade de um modo de fazer urbanismo bastante alinhado com 
as discussões que aconteciam na França, na Espanha e em outros países. Esse debate, porém, 
foi acompanhado de polêmicas e interpretações equivocadas. 

O urbanismo dos anos 80 se preocupou em “dar acabamento” às cidades existentes, 
complementando-as para conseguir modificá-las, mas deixando pendentes as questões ter-
ritoriais. Através do posicionamento de Secchi, percebe-se que os anos 90 constituíram   um 
momento de recuperação da consciência sobre as novas formas de organização do habitat 
urbano. Nesse momento, ele colocou em debate uma nova noção de descrição da cidade, 
como uma possibilidade real de se voltar a atenção para o território. O plano para a cidade de 
Prato, na Itália, foi o início dessa experiência, onde ficou evidente que só o olhar do urbanis-
ta não era mais suficiente. Era preciso aproveitar as interpretações subjetivas colocadas em 
evidência por fotógrafos, escritores, artistas, entrevistas, discussões de grupo, numa tentativa 
de reconstruir a vida cotidiana nesse novo habitat,  transformando, assim, a cidade em um 
grande laboratório. 

Nos anos 90, Secchi provou, a partir dos planos analisados neste estudo, que o plano 
regulador serve para coordenar um desenvolvimento eficiente do território urbano, consti-
tuindo o primeiro passo para criar uma forma de conjunto capaz de estruturar a cidade e o 
território. A introdução da noção de “sistema”, derivada da ecologia, é um reconhecimento 
da necessidade de absorver elementos de diferentes procedências, cuja interação vai além do 
alcance de cada elemento. Mais uma vez é possível reconhecer a importância que os espaços 
abertos e os vazios possuem, no discurso e nos planos, para as cidades elaboradas por Secchi, 
como forma de tornar habitáveis as novas configurações urbanas. A grande dimensão dos es-
paços abertos da cidade dispersa, que se revela cada vez mais fragmentada, é a oportunidade 
de desenhar novas ecologias, de reinventar os espaços livres, com grande atenção para os sis-
temas da mobilidade e do ambiente, sem se esquecer do sistema residencial. Nesse sentido, o 
trabalho de Secchi se insere num debate urbanístico que reflete as preocupações da época e 
coloca em evidência a atenção à dimensão ecológica da cidade. A experiência desse urbanista 
faz parte do cenário de planos produzidos na Itália naquele período, todos influenciados por 
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essas preocupações, mas se diferencia deles pela busca por novas estratégias de análise e de 
projeto, que são experimentadas em seus planos e divulgadas nas revistas, para alcançar, as-
sim, a comunidade dos urbanistas. 

A atenção aos espaços abertos e a relação entre os cheios e os vazios que compõem o 
imenso mosaico dos territórios contemporâneos trouxe à tona, no trabalho de Secchi, o conceito 
de porosidade, que o auxiliou a tratar de temas complexos (como  densidade e  heterogeneidade 
urbanas), e a refletir sobre a relação entre os fragmentos que compõem a cidade, entre as pesso-
as e as coisas, por se tratar de uma porosidade ecológica e social. A flexibilidade das estratégias 
e dos conceitos adotados por Secchi permite soluções diferentes para situações aparentemente 
semelhantes, mas,  na essência, diferentes entre si. É o caso  já comentado  da região do Salento, 
da cidade de Antuérpia e  da metrópole de Paris, onde é possível reconhecer as diferentes abor-
dagens para o tema da cidade porosa. Fica claro que não pode haver uma utilização generalizada 
dos conceitos utilizados por Secchi, mas  eles devem passar por um processo de adequação, que 
parte de uma descrição minuciosa da realidade que vem sendo estudada. 

Assim, o próprio conceito de cidade porosa sofreu variações quando relacionado com 
um vasto território no sul da Itália, com carência de infraestrutura, e com uma cidade que 
pertence a um território dotado de grande infraestrutura, como no caso belga. Esse mesmo 
conceito precisou ser adequado a uma metrópole como Paris, que não é porosa, mas que po-
derá se tornar através de um projeto que dilua suas barreiras físicas e sociais, criando espaços 
porosos. Essas experiências reforçam uma característica marcante na trajetória profissional de 
Secchi: a de sobrepor diversos níveis de questionamento e a de procurar uma continuidade 
entre análise e projeto. Na concepção de Secchi, a análise já é um projeto, daí o seu compro-
misso com cada contexto estudado.

O conceito de cidade porosa tem se relevado eficiente para refletir sobre as principais 
questões urbanas que as cidades vem enfrentando. Aliado ao exercício de construção de ce-
nários, o trabalho de Secchi coloca em destaque a discussão sobre  os possíveis caminhos para 
se pensar o futuro das cidades. No fundo dessa estratégia de pensar a cidade contemporânea, 
estão as preocupações recorrentes, presentes nas várias posturas de urbanistas que estão 
trabalhando as mesmas questões. 

A contribuição desta pesquisa está, portanto, centrada em grande parte na análise, na 
coleta e na identificação dos conceitos que permitem não só compreender melhor a trajetória 
de Secchi, mas também refletir sobre os caminhos e tendências do pensamento urbanísti-
co contemporâneo. As ideias-guias aqui selecionadas e discutidas exprimem a maneira como 
Secchi enfrentou os desafios colocados em cada período; quando analisados em conjunto,  
revelam, na sua essência, a densidade da sua contribuição. 

Um conceito que surge em vários momentos no trabalho é o projeto do solo, que re-
presenta uma nova maneira de desenvolver os planos urbanísticos. Trata-se, sem dúvida, de 
uma contribuição original de Secchi, que coloca em destaque o momento intermediário entre 
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o urbanismo, a arquitetura e a sociedade. O plano urbanístico é, em grande parte, projeto do 
solo, que, nos dias de hoje, quando a cidade está associada a uma forma dispersa, ganha cada 
vez mais importância na resolução de problemas relacionados com a densidade e a proximida-
de. O projeto do solo, entendido como a busca por uma distância adequada entre os objetos e 
entre as pessoas nas diferentes modalidades, está se dissolvendo no conceito de porosidade.

A reflexão sobre a importância do projeto do solo se liga ao conceito da renovatio urbis, 
que assume com Secchi um aspecto relacionado com intervenções pontuais, que, entretanto, 
podem afetar a cidade como um todo. Ele foi um dos primeiros a perceber que o urbanismo 
requer uma aproximação em duas escalas: a do conceito global para a cidade; e a do projeto 
específico para determinadas áreas da cidade. Hoje essa visão pode parecer óbvia, mas na-
quele momento era bastante original. Mas a renovatio urbis, pensada como um fim em si mes-
mo, não contribui para resolver os problemas das cidades; ela deve estar ligada a uma ideia 
geral da cidade e do seu planejamento, e só adquire sentido se estiver vinculada ao projeto do 
solo. Na trajetória de Secchi, esse conceito foi redimensionado, questionado, perdeu um pou-
co o sentido, envelhecendo nas suas próprias limitações. Porém, com o plano para Antuérpia, 
voltou a ser utilizado como uma aposta para dar consistência ao projeto estrutural da cidade 
e para reforçar a potencialidade das suas várias partes. Em face disso, encontrava-se no pro-
jeto arquitetônico a maneira de produzir fortes vínculos, tanto sociais quanto culturais, numa 
cidade que procurava se desenvolver sobre si mesma, aproveitando espaços subutilizados, na 
tentativa de aproximar as pessoas, tendo em mente uma imagem do  futuro. 

Outra contribuição importante de Secchi é representada pelas novas estratégias cog-
nitivas, desenvolvidas e testadas nos seus planos dos anos 90 e até hoje aprimoradas. Es-
sas estratégias proporcionaram, através das ações de “escutar”, “levantar” e “analisar”, uma 
renovação nas análises superficiais até então muito comuns e um desenvolvimento de uma 
estratégia da atenção. Os levantamentos urbano, social, histórico-cultural, arquitetônico, am-
biental, entre outros, se reportam sempre à forma física do terreno e ao imaginário coletivo 
pesquisado. Dessa descrição minuciosa surgem ideias que caracterizam o trabalho de Secchi, 
como o da razionalità minimale, que foi sendo incorporada não só como vocabulário, mas 
também como atitude de projeto.

A cidade porosa, que, junto com a renovatio urbis, deu o título a este trabalho, desig-
nando um período importante para o urbanismo, não é somente um slogan para os projetos 
de Secchi. Surge como metáfora e se transforma em uma categoria de projeto, que tem como 
objetivo interligar as diferentes partes da cidade e do território, na busca da utopia de uma 
cidade isotrópica. Está profundamente ligada ao conceito de projeto do solo e a um olhar con-
temporâneo sobre as dimensões físicas do espaço, das distâncias, dos materiais urbanos, bem 
como sobre as novas estratégias da atenção e as maneiras possíveis de se viver junto. 

As possíveis consequências das ações resultantes da execução do projeto são reveladas 
pelo cenário, uma maneira de projetar e de apresentar como a cidade poderá ser no futuro. 
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Ao aproximar o urbanista da população, por estabelecer uma participação mais eficiente desta 
nas discussões sobre a sua cidade, dá-se ao urbanismo um caráter de diálogo e de atividade 
comunicativa.

Através dessas ideias-guias, é possível compreender também o significado de um pla-
no urbanístico para Secchi. Um plano é composto por um conjunto de ações e documentos, 
de enunciados com objetivos teóricos, práticos, descritivos, institucionais, analíticos e regula-
mentares. Nem por isso, entretanto, necessita ser uma “máquina banal”, podendo realizar um 
trabalho analítico, imaginativo e de argumentação menos burocrática, que deve refletir a ima-
gem do futuro da cidade e do território. Esta é a ideia presente no título destas considerações 
finais: a de que, se analisados somente como um produto, os planos de Secchi não apresen-
tam nada de tão novo, já que o resultado é compatível com o que outros urbanistas também 
produzem. Mas, se analisados de perto, percebe-se que tudo é muito diferente, principalmen-
te se comparado com os planos mais burocráticos e pragmáticos. O que caracteriza Secchi é 
o exercício a que ele se propõe: o de imaginar a cidade. Nos seus discursos sobre a cidade 
contemporânea, verifica-se a utilização intencional de imagens, não como alegoria, mas para 
construir uma hipótese de interpretação do mundo e um projeto de ação sobre a realidade. A 
imaginação, para Secchi, é um componente operativo. Na “construção de imagens”, o uso de 
analogias na formulação de teorias é muito utilizado, e a metáfora é um recurso considerado 
como um “momento de passagem”, aquilo que permite uma melhor definição da teoria. Para 
Secchi, quase sempre a prática urbanística adquiriu o sentido dentro de uma narrativa, dentro 
de uma estrutura discursiva, na qual é possível reconhecer figuras. A metáfora é uma dessas 
figuras que permitem que objetos, situações ou eventos, nem sempre parecidos, sejam rela-
cionados entre si. No trabalho de Secchi, observa-se uma grande utilização conectivo-metafó-
rica, que faz com que o fundo teórico-conceitual seja delineado e reforçado pela presença das 
imagens. Para Attilio Belli, Secchi é o autor que, de forma mais ampla e  sistemática, colocou 
a imaginação na base da renovação da racionalidade urbanística.2 Pode-se dizer, utilizando os 
ensinamentos de Samonà, que Secchi possui um “pensamento construtivo, um  conhecimento 
criativo e uma mentalidade projetual”,3 o que faz com que seus trabalhos se destaquem na 
massa homogênea dos planos urbanísticos produzidos atualmente.

Cabe aqui uma reflexão sobre algumas limitações decorrentes da condução desse pro-
cesso criativo. Na sua tentativa de inovar a linguagem e a comunicação dos planos, nota-se 
uma preocupação excessiva com o aspecto visual, caracterizado por uma linguagem minima-
lista, que resulta numa essencialidade sintética. A impressão que fica é a de que isso pode di-
ficultar a implantação do plano. Para Secchi,  a “grande aventura” é o processo de elaboração 
do plano, como transpareceu nas entrevistas concedidas a mim por seus colaboradores.

É possível afirmar que Secchi está ensinando uma nova maneira de fazer planos aos 
urbanistas de diferentes países. Isso se deve ao caráter didático de seus planos e ao alcance 

2  BELLI,  apud GUIDA, op. cit.
3  SAMONÀ, apud GABELLINI, op. cit, 2010.
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que suas ideias e sua maneira de fazer têm atingido. Existe nele uma intenção, uma vontade 
de transmitir as principais ideias e os resultados das suas experiências. As revistas Casabella 
e Urbanistica, por muito tempo, foram seu canal de comunicação e se tornaram referências 
importantes para “uma nova maneira de fazer urbanismo”, servindo de divulgação para as 
experiências italianas. Mas, além disso, a maneira como ele faz os planos, o cuidado com a 
publicação, a prática de agregar pessoas interessantes no desenvolvimento e no debate desses 
planos, de envolver os alunos na elaboração e na discussão dentro da Universidade, trans-
formam a elaboração de um plano em uma grande oportunidade para refletir e para testar 
hipóteses e teorias. Muitas vezes, discussões importantes nascem dos debates nos cursos que 
Secchi coordena e nas trocas de ideias durante os workshops no IUAV. Ele criou em torno de si 
no IUAV, em Veneza, um microcosmo particular, onde ele vem fazendo  “escola”. 

É oportuno reconhecer que o caráter pedagógico extrapola a comunicação entre a co-
munidade dos urbanistas e atinge a população que habita as cidades e usufrui delas. Na elabo-
ração de um plano de Secchi, o envolvimento é intenso e, mesmo antes da aprovação do docu-
mento, o plano já está no imaginário e nos discursos da população, que se sente participante 
de todo o processo. Entretanto, a implantação de um plano urbanístico, principalmente na Itá-
lia, parece ter sido um problema na trajetória de Secchi. Como foi possível colher na imprensa, 
em algumas entrevistas e em análises realizadas em torno de problemas da aprovação do 
plano para  Brescia, ele se manteve fiel às suas convicções e proposições, mesmo enfrentando 
a pressão de setores organizados. A manchete “O projeto da cidade de Brescia não se chama 
mais plano Secchi, mas somente PRG 2002” , veiculada pela imprensa da época, colocou em 
evidência o problema de um plano que foi construído com a participação da população, mas 
não conseguiu atingir as expectativas de todos, principalmente daqueles que detinham maior 
poder político e econômico. Esse fato enaltece a postura de Secchi, que, mesmo pressionado 
e criticado, preferiu não negociar princípios que, para ele, eram fundamentais. As normas 
apresentadas, utilizando o recurso de desenhos, plantas e perspectivas, que indicavam alturas, 
índices de ocupação permitidos e o projeto do solo a ser seguido, causaram também oposição 
em Brescia; de um lado, alguns arquitetos se sentiram tolhidos, temendo perder a liberdade 
de criação; de outro, a administração se sentiu diminuída, afirmando que o urbanista, ao de-
talhar minuciosamente como as áreas deveriam ser, estava subestimando a capacidade de 
compreensão dos técnicos. Convém frisar que a decepção com o Plano para Brescia coincide 
com o início dos trabalhos de Secchi em outros países. 

Nos textos dos planos de Secchi, uma característica parece se destacar: a de que eles 
compõem uma reflexão que extrapola o contexto específico que está sendo analisado e ad-
quirem relevância para se pensar as cidades em geral, funcionando como um documento para 
refletir sobre o urbanismo. Nesse sentido, é possível concluir também que a intenção de se 
pensar o plano, como um manual implícito de urbanismo, faz parte de uma ação também pe-
dagógica. Entretanto, devem ser levadas em conta as peculiaridades, as necessidades de cada 
local e suas possíveis limitações de aplicação.
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Talvez nem todas as perguntas formuladas na “Introdução” desta tese tiveram uma 
resposta exaustiva, mas por se tratar de um personagem contemporâneo, com uma produção 
profissional extensa, com atuação numa época de grandes transformações políticas, sociais 
e econômicas, optou-se por fazer uma primeira aproximação, de modo a  detectar os pontos 
principais de uma personalidade tão complexa como a de Secchi, com o propósito de analisar 
as suas principais contribuições para o urbanismo contemporâneo.

Ao longo de todo o trabalho, surgiram reflexões pessoais sobre como o Brasil tem se 
posicionado diante das transformações que estão ocorrendo nas suas cidades. Ao  estudar 
uma experiência internacional bastante particular e carregada de “lições”, muitos caminhos se 
abrem ao voltar o olhar para a realidade urbana brasileira, caracterizada por cidades cada vez 
mais dispersas e, provavelmente, muito distantes de qualquer possibilidade de se tornarem 
porosas a curto e a médio  prazo. Isso coloca em evidência a atualidade do convite de Secchi 
para que os urbanistas abandonem as bibliotecas e voltem a percorrer o território, com o obje-
tivo de fazer uma descrição mais eficiente, a fim de poderem pensar em um planejamento que 
utilize  estratégias e instrumentos  mais adequados para a construção de um cenário melhor 
para as nossas cidades no futuro. 
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