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O fenómeno urbano:

notas prévias para a formulação

de um objecto

A sociologia, urbana, apesar de já existir
há cerca de meio século, ainda não conseguiu
formular com clareza o seu próprio objecto,
E no entanto, o desenvolvimento dessa disci-
plina, como de outras que igualmente se
ocupam do fenómeno urbano, torna-se cada
vez mais indispensável ,uma vez que, a trinta
anos do século XXI, os homens estão a
«descobrir» que provavelmente a sua trajec-
tória aponta para a inserção numa futura
sociedade urbanizada. Neste artigo, que faz
parte de um estudo mais amplo ,tenta-se
apenas definir algumas características mor-
fológicas, funcionais e estruturais da cidade,
completando-as com a referência a certas
tipologias urbanas.

1. Introdução

Integra-se o presente artigo num estudo mais amplo — cen-
trado nos temas industrialização e desenvolvimento urbano—, do
qual constitui apenas a primeira parte e que teve como um dos seus
pontos de partida a constatação de que o desenvolvimento urbano
(ou, utilizando uma linguagem de outro tipo, a alteração das ca-
racterísticas funcionais, estéticas, simbólicas, etc. da cidade) é um
fenómeno que, no momento presente, assume uma acuidade tal

* O Autor realizou este estudo enquanto membro d)o Grupo de Bolseiros
de Sociologia da Fundação Gulbenkian (anexo ao Gabinete de Investigações
Sociais) e tarefeiro do Serviço de Produtividade do I.N.I.I. Os dois organismos
concordaram em que o Autor se concentrasse num único projecto, que a
ambos interessava. E é com o assentimento do I.N.I.I. que o presente artigo
se publica em Análise Social.
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que no seu estudo se têm vindo a envolver de forma crescente
entidades e organismos de diversos sectores disciplinares, abor-
dando essa problemática em diferentes níveis analíticos. Ou seja,
prestes a entrar no último quartel deste século, o homem «desco-
briu» que provavelmente a sua trajectória aponta para a inserção
numa futura sociedade urbanizada.

Importaria tentar perceber como e porquê se chegou a esta
situação que, inclusivamente, tem suscitado nos últimos tempos
um surto de publicações cujo denominador comum é, pelo menos
no ponto de partida, a compreensão da «vida urbana». Pois tam-
bém o que a seguir se expõe tem esse pressuposto. Todavia, desde
o próprio momento em que apresentámos uma proposta de pro-
jecto com vista ao estudo da temática indicada — industrialização
e desenvolvimento urbano — tivemos como certo não ser possível
ir mais além da enumeração «de um conjunto de tarefas prelimi-
nares a um estudo daquele tipo, que, a serem concretizadas, permi-
tiriam situar devidamente a problemática relacionando esses dois
processos» 1.

Acresce que a necessidade de, por motivos predominantemente
pessoais, ter de «fazer o ponto» a curto prazo das leituras reali-
zadas no âmbito do projecto, imprimiu ao trabalho efectuado um
carácter provisório, fracamente estruturado e especialmente des-
critivo de algumas noções e problemas que, neste momento, são
julgados importantes num estudo de natureza sociológica.

Por outro lado, importa também e desde já — embora as
observações seguintes se refiram, não apenas ao presente artigo,
mas a todo o estudo de que, como dissemos, ele é apenas a primeira
parte — sublinhar a relativa indefinição do objecto de estudo. A
propósito do volume sempre crescente da literatura que tem tra-
tado' da temática urbana (e naturalmente, também, em virtude
da importância, tal como acima se indicou, que os problemas nela
implicados têm assumido), M. CASTELLS depois de efectuar uma
lúcida e penetrante resenha crítica acerca das obras mais signifi-
cativas que têm sido publicadas, nos últimos anos, segundo diver-
sas «ópticas» analíticas — seja a sociológica (ou para-sociológica),
seja a da ciência política, a da ecologia humana ou outra — ter-
mina, polemicamente, com o «paradoxo sociológico» resultante de
«passado meio século de existência da sociologia urbana, um
único tema de pesquisa continuar inédito: o seu objecto»2.

No nosso caso, o problema tornou-se de certo modo ainda
mais complexo (e mais vasto), uma vez que se tinha em vista
equacionar dois fenómenos aparentemente relacionados (indus-

1 I.N.I.I., PRODUTIVIDADE, Proposta de ante-projecto de investigação
(P4/7I0), de 12 de Fevereiro de 1970.

2 CASTELLS, M. — Y w-t-il une sociologie urbaine?, Sociologie du Travail,
n.° 1/68, 1068 (sublinhado nosso).
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trialização e desenvolvimento urbano) mas em que são raras as
«equações* conhecidas de todo o «sistema», ignorando-se até o
número de «incógnitas» e as respectivas «raízes» possíveis ou
«imaginárias». Trata-se, é bem claro de adivinhar, de um conjunto
de problemas extremamente imbricados uns nos outros, cuja ana-
logia matemática nos serve para sublinhar a dimensão complexa
da temática em questão, que não para a formalizar em quaisquer
esquemas rígidos apriorística e/ou empiricamente «fundamen-
tados».

Houve, porém — já o referimos — a necessidade de «fazer o
ponto», dentro de um curto prazo de tempo, do que se havia lido,
conjecturado e até interpelado, o que implicou uma «estruturação»
fragmentária e provisória. A multiplicar tal inconveniente, acon-
teceu que se esteve quase sempre isolado perante este ambicioso
projecto. Com efeito, a situação de início «vivida» foi de dupla
indefinição: a do objecto e a do sujeito.

O que se acabou de indicar não dá conta de certas transforma-
ções que o projecto sofreu, desde que foi proposto. Algumas das
observações apontadas foram entretanto «sentidas», provocando
uma necessária reformulaçãos da própria temática em causa.
Pensara-se inicialmente, que o estudo a realizar não seria possível
sem a correlativa (e rigorosa) inserção numa sociologia do desen-
volvimento. Nessas condições, era fundamental (necessário mesmo)
definir o (ou um) objecto de estudo, estabelecer4 uma óptica ana-
lítica e adequar (ao objecto e à perspectiva de análise) uma
viu metodológica correcta (e viável). Isso pressupunha uma equipa
de trabalho suficientemente preparada e largo tempo para inves-
tigar. Afinal, pensando situar devidamente uma problemática6

relacionando os temas referidos, saímos do âmbito do estudo que
de início Havíamos delimitado, e que implicava condições de tra-
balho (pluridisciplinares?) que não eram viáveis no caso presente.
Ao nível das propostas de projectos, «a imaginação sociológica»
é: por vezes, bastante fértil...

Uma última observação. Tem-se consciência de que a docu-
mentação compulsada apresenta uma lacuna que, como consequên-
cia, irá não só acentuar o carácter incompleto de todo o texto

3 Seria mais correcto indicar formulação, pois que disso se tratou, o
que também não admira dado que sie iniciava um estudo de natureza socio-
lógica, com características1 globalizantes.

4 O que implica uma ideia de «escolha» resultante da necessidade de
manter distância em relação a qualquer «parti-pris» ideológico, o que no
fundo é já uma forma de «criar» ideologia; ou seja, a «neutralidade cientí-
fica» só parece funcionar ao nível da lógica interna da obra que nela se fun-
damenta».

5 Utilizamos aqui este termo num sentido rigoroso que segundo Jacques
MARTIN se define como unidade especifica de uma formação teórica (cit. por
L. ALTHUSSER, Pour Marx, F. Maspero, 1968, 24).
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que se seguirá, como também imprimir-lhe, com alguma probabi-
lidade, uma anotação «tendenciosa». Essa lacuna proveio de ter
&ido rara a consulta de obras de autores ingleses e americanos6,
recorrendo-se quase que só a originais (e algumas traduções) na
língua francesa, a um certo número de publicações na língua por-
tuguesa * e, mais raramente, a textos escritos em espanhol.

Atendendo aos condicionalismos apontados, o nosso trabalho
ficará constituído por duas partes. Dessas duas partes, a primeira,
que é constituída por este artigo, procurará definir algumas carac-
terísticas da Cidade (morfológicas, funcionais e estruturais) com-
plementadas pela descrição de certas tipologias (Weber, em par-
ticular). Numa segunda e última parte, (a publicar ulteriormente),
?diantar-se-ão alguns problemas decorrentes da relacionação dos
dois temas: industrialização e desenvolvimento urbano.

2. Questões prévias

Afirmou-se na introdução a dificuldade de definir o objecto
de análise, específico8 de um estudo desta natureza. Por outro lado
ra proposta de projecto apresentada (da qual resultou o presente
trabalho), admitia-se a possibilidade de «fragmentar» o objecto
analítico e adiantaram-se alguns «temas» decorrentes dessa frag-
mentação como exemplos de tipos de pesquisa9.

Chegado o trabalho ao ponto em que neste momento se en-
contra, parece haver contradição entre as duas afirmações acima
indicadas, isto é, sublinha-se a indefinição do objecto para em se*
guida o admitir, inclusivamente «fragmentado». Acontece que a
diferença está no duplo sentido que se deu ao termo objecto: um

6 A sociologia anglo-saxónica deve ser entendida num contexto ligeira-
mente diferente da restante sociologia europeia (ocidental). A própria denomi-
nação utilizada — Antropologia Social — procura situar essa, ciência social na
«confluência» da Antropologia (cultural) e da Sociologia (aqui entendida no
sentido «clássico» do termo).

7 Nestas publicações, inclui-se o volume relativamente elevado de tra-
duções brasileiras (e alguns originais), sendo, pelo contrário, bastante dimi-
nuto o número de textos conhecidos de autores portugueses. Note-se que não
esteve em causa inventariar toda uma bibliografia que tratasse da proble-
mática em questão, mas sim compulsar as obras julgadas mais significativas,
como premissa a uma primeira formulação sociológica dessa problemática.

8 O facto de se escrever específico, pressupõe, «a priori», que o objecto
guando «definido» tomará uma forma unívoca, delimitada, definitiva. Não se
tem isso coimo certo, muito especialmente se se tiver presente o carácter
dinâmico e mutável do campo de análise («realidade» urbana). Só por razões
de método (analítico) se admite esea especificidade. (Vd. nota n.° 4).

9 Eis esses temas: «a oposição cidade-campo»; «a integração do traba-
lhador rural num complexo urbano e sua adaptação a um novo modo de vida»;
«a apropriação da cidade pelo sector terciário»; «o& equipamentos sociais e o
trabalhador da indústria»; «atitudes e comportamentos face ao desenvolvi-
mento urbano de diferentes estratos da população activa»; «ci^sciimento
económico e desenvolvimento urbano».
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sentido estrito—delimitação rigorosa do campo de análise cientí-
fica (sociológica); e um sentido lato— objecto como «campo»
informe de estudo e sobre o qual há necessidade de uma primeira
fase prospectiva para detectar a sua «configuração» 10.

Pareceu importante sublinhar as duas acepções que o termo
objecto tomou neste estudo, pois que foi a segunda que de início
nos guiou na exploração bibliográfica e documental (via metodo-
lógica escolhida para abordagem dos temas industrialização e de-
senvolvimento urbano) de livros e textos sistematicamente «re-
descobertos».

Havia pois também no nosso caso, uma preocupação de olhar
o «real urbano» lx (mediatizado, é certo, por outros «olhos»), com
vista a, posteriormente, adquirir a capacidade de o ler12.

No entanto, para «observar» o real é indispensável (obriga-
tório?) possuir um determinado instrumental teórico e metodoló-
gico, o que presupõe, no mínimo, o entendimento de uma plata-
forma conceituai adequada à realidade «particular» que se
pretende conhecer. Contudo, julga-se importante destacar, previa-
mente, algumas noções e problemas relativos à caracterização do
fenómeno urbano.

Assim, logo de início haveria que distinguir entre urbanismo
e urbanização, uma vez que são noções bastante diferentes, ainda
que correntemente se confundam e até se admitam como expressões
sinónimas.

Ao referirmo-nos à urbanização (ou desenvolvimento13 ur-
bano), situamos a problemática nela implicada, historicamente,

10 É evidente que a configuração que nos vai interessar, por agora, (da-
das as características deste trabalho) é a do tipo «social» e «espacial», ou
melhor, socio-espacial.

11 Ao isolar o «real urbano» dentro do real (societal) estamos a cometer
uma «arbitrariedade» metodológica, pertinente e adequada, desde que mantida
a esse nível (só instrumentalmente se pode realizar uma tal sectorização). Al-
gumas das críticas que se fazem a certos estudos no campo das ciências
sociais, decorrem, precisamente, dessa tendência em definir um real «especí-
fico» para cada disciplina, quando se trata antes, de diferentes perspectivas
analíticas (muitas vezes recorrendo a metodologias semelhantes) de abor-
dagem de uma mesma realidade.

Se o real tem uma «tendência» cachêe, isso é outro (?) problema, ou
melhor, sai fora do âmbito (e da capacidade) do presente trabalho.

12 Diversas leituras são possíveis, consoante os níveis de análise que se
adoptarem, ou segundo a «intencionalidade» que as motivam. Para uma com-
preensão do que podem ser essas «diversas» leituras, M. Castells aponta a
necessidade de Lire «Le Capital» de L. ALTHUSSER (F. Maspero, 1965, obra
colectiva, 2 vol.), em especial as pp. 11-35, onde é descrito um «método de
trabalho» particularmente importante, justificativo de uma forma de ler.

13 O termo «desenvolvimento» pressupõe uma ideia de evolução. No en-
tanto, em determinados contextos históricos, talvez seja mais correcto indicar
subdesenvolvimento (urbano), como significativo do carácter anárquico, asso-
ciai e «anti-humano». de determinadas formações urbanas a que não são
alheias certas estruturas político-económicas. Na última parte deste texto,
voltaremos a este ponto.
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reportando-nos a sociedades globais; relacionamos esse fenómeno
com as «revoluções industriais» (particularmente a tecnológica);
pensamos, inclusivamente, na etapa urbano-industrial que, no nosso
país, o capitalismo parece atravessar. A urbanização é, assim,
um «fenómeno» histórico, o que significa que só a esse nível ele
atinge um dimensionamento exacto e uma caracterização correcta.

Por urbanismo, pelo contrário, restringimos o âmbito da pro-
blemática em questão (fenómeno urbano), encarando-a como
ciência do ordenamento espacial (físico e social), situando-a tem-
poralmente, ainda que possa ter, também, um carácter prospectivo
(planos «regionais», planos «directores», etc).

Certamente que os dois fenómenos estão intimamente rela-
cionados e que um não existia se não se observasse a existência
do outro 14. Efectivamente não se traçariam planos de urbanismo
se não se verificassem determinados aspectos e «acidentes» na
vida colectiva das pessoas justificativos da consecução desse
«planeamento».

O entendimento de alguns aspectos da vida colectiva em agre-
gados urbanos, que nos vai ocupar, releva do estudo simultâneo
das características morfológicas, funcionais e estruturais desses
conjuntos «citadinos» e também das condições históricas e socio-
lógicas que estiveram na sua origem, criação e manutenção.

Ao escrever-se «estudo simultâneo» (das problemáticas indi-
cadas) fica pressuposto que se terá de definir, também, a passagem
de uma problemática para a outra 15, uma vez que se reportam
a níveis diferentes de análise. Tal pressuposto parece estar em
contradição com a «fórmula» proposta por H. Lefebvre, para
quem a «cidade é a projecção no terreno das relações-tensões16

sociais17».

14 Para Ledrut, o urbanismo é a «ciência normativa das boas formas
urbanas», afirmação que nos parece controversa, dada a adjectivação valo-
rativa da «ciência», mas que nos pode interessar, precisamente porque sublinha
o carácter interveniente e ideológico do urbanismo (Vd. LEDRUT,, Sociologie
Urbcdne, P.U.F., col. SUP 19*68, 222 págs.).

Que não se pense, contudo, ao destacar esta citação, que nos empenhamos
na apologia de «um qualquer cientismo», menosprezandoí, «depreciativamente»,
o carácter ideológico' (fundamental) das diversias «práticas» possíveis. Tratar
-se, uma vez mais de uma «mera» questão de rigor.

15 Essa «passagem» será tentada na 2.a Parte do nosso estudo, a publicar
noutro artigo.

16 Utilizamos aqui a tradução proposta por J. C. FERREIRA DE AL-
MEIDA (in Situação e problemas do ensino das Ciências Sociais em Portugal,
Análise Social,, 22, 23 e 24. VI 1968, 3*5 pp.) para o termo francês «rapports
sociaux), quando oposto a «relations sociales». Com efeito, não parece existir
na língua portuguesa, uma expressão equivalente e que seja significativa da
tensão, globalidade e força expressiva que o termo «rapport» implica.

17 Cit. in «Travaux de 1'Institut de Socioíogie Urbaine (Propositions de
recherche sur Ia vie urbaine)'». Revue Française de Sociologie, IX, n.° 2
Avril-Juin 19S8.
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É certo que essa «fórmula» pretende indicar somente um
«método de análise, que não esqueceria nenhum dos aspectos da
sociedade: modos de vida, história, organização económica, divi-
sões técnicas e sociais, etc IS. Mas ainda assim, restam dúvidas 19

sobre a pertinência da adequação dessa «realidade» ao real con-
creto, inclusivamente sobre a legitimidade (científica) de, a partir
do estudo da realidade urbana, inferir sem «hiato de passagem»,
por exemplo, a estrutura social e política global ou o sistema de
acção histórica que a determina.

Pode-se aceitar a cidade como um imenso «laboratório» no
qual os agentes urbanos (em sentido lato, isto é, reunindo tanto
os elementos investidos de autoridade — «agentes colectivos pú-
blicos» e «agentes dos serviços locais» — como os elementos, que
no mínimo, actuam como força de pressão — «agentes urbanos
privados» e os próprios membros da «urbe») seriam levados a
praticar, o que Ledrut denominou de «uma espécie de psicanálise
colectiva que considera a cidade como um sujeito — e não como
um objecto — e que se esforçaria por conduzir a consciência colec-
tiva urbana ao nível da consciência reflectida» 20.

Mas será que por isso (e não só, claro!), faz sentido invocar
uma cultura urbana (que implicaria, por oposição, a existência
de uma cultura rural) ? Será que a «combinação» dos elementos
que definem uma estrutura urbana, tem a sua homóloga na estru-
tura social e política? E em relação ao sistema urbano, podem-se
admitir sistemas globais análogos?

Ou pelo contrário (e retomando a questão já atrás formulada
sobre a «autonomia» da sociologia urbana) devemos aceitar como
correcta a afirmação de Martindale «ao ligar o desaparecimento
da cidade como unidade social autónoma, ao desaparecimento da
sociologia urbana como corpo teórico»?21

As respostas a algumas destas interrogações, ajudar-nos-ão,
provavelmente, a clarificar a problemática em causa, admitindo-se
desde já, que satisfeitas (?) essas interrogações, outras poderão
sser formuladas.

Nesse texto se indica que as «propostas de pesquisa sobre a vida urbana»
(do Instituto de Sociologia, Urbana), «são repartidas entre o estudo dos
modos de vida e o estudo da urbanização (não podendo) renunciar nem a um
nem a outro, porque é a combinação desses dois termos que constitui a
cidade». Donde, a «fórmula» de Lefebvre.

18 Revue Française de Sodologie, art. cit. pág. 153.
19 A s dúvidas que «restam» (que são muitas) têm a ver com a própria

dificuldade, já atrás indicada, de definir o objecto da Sociologia Urbana.
20 LEDRUT, op. cit., pág. 219 (sublinhado nosso).
2 1 Don MARTINDALE, «Prefatory Remark®: The Theory of the City»

in The City de Max WEBER, The Free Presa, Glencoe, 1958 (cit. por CASTELLS,
op cit, e também in «introdução» a O Fenómeno Urbano — colect. textos —
Zahaí Editores, 1%7).
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3. Características do fenómeno urbano

Tentemos, assim, caracterizar o fenómeno urbano, sem o que,
as análises seguintes, tomariam um aspecto bastante abstracto.
E ao indicarmos «fenómeno urbano» em vez de «cidade», «evita-
mos, em grande parte, as dificuldades inerentes à delimitação
física da cidade e à análise precisa desse «conceito» 22.

A caracterização do fenómeno urbano, obtida através do
estabelecimento e compreensão das características fundamentais
definidoras dos agregados urbanos, tem de ser entendida, num
primeiro momento, como uma descrição predominantemente sócio-
gráfica e sincrónica da «realidade urbana». O nosso ponto de par-
tida será, assim, como que uma descrição «fotográfica» da reali-
dade sócio-espacial considerada, implicando, por isso, uma intenção
cie não supervalorizar determinadas características em detrimento
de outras.

O facto de, no ponto de partida, a descrição daquela «reali-
dade» ser «sociográfica» e «sinerónica», determinará que, num
segundo tempo, se passe para uma análise sociológica e eventual-
mente diacrónica. Contudo, adverte-se desde já que o presente
relato, tendo embora presentes os dois níveis indicados, tenderá
a manter a «elasticidade» suficiente, para que, a propósito de
certas noções ou problemas que forem surgindo, a sua compreensão
seja de imediato tentada, a um plano global, recorrendo por isso
a elementos explicativos tanto ao nível sociográfico como socioló-
gico ou, se o factor «tempo» for considerado, numa perspectiva
sincrónica e/ou diacrónica.

Por agora, limitemo-nos a enumerar, para em seguida procu-
rar compreender, essas características fundamentais.

Se se considerarem os diversos conjuntos possíveis, de ele-
mentos suficientemente homogéneos entre si, verificamos que são
i^ês os agrupamentos obtidos, consoante a «óptica» pela qual se
observam (analisam) esses conjuntos.

Teremos assim as características que delimitam as sucessivas
«formas» assumidas pelos diversos «agregados urbanos» — carac-
terísticas morfológicas', as que destacam algumas das «funções»
inerentes a certos «elementos urbanos» — características funcio-
nais) e, finalmente, as que definem a «estrutura» de apoio dos
«sistemas urbanos» — características estruturais.

Trata-se de um esquema simplificado de análise de um todo
unitário (ou que. pelo menos, assim é considerado, para além da
sua própria indefinição) em que a «partição» analítica é feita,
consoante se destacam as diversas formas, funções ou estruturas

22 Vd. Sociologie et Urbanisme, Éditions de 1'Épi, Pari», 1970, pág. 107
(resumo do colóquio organizado peía «Fondation Royaumont» em Maio de
1968, sobre sociologia urbana).



caracterizadoras dessa «unidade», admitindo-se, no entanto (e tal
como já atrás se afirmou) que nenhum desses aspectos é exclu-
sivamente característico do presente «objecto» de estudo (fenó-
meno urbano). A título operacional, contudo, não é incorrecto isolar
cada uma das características indicadas, desde que se procure, pos-
teriormente, reconstituir a unidade que se «fragmentou».

3.1 Características morfológicas

Consideremos, então, as características morfológicas, pelas
quais se definem as diversas formas sócio-espaciais que os «agre-
gados urbanos» têm assumido, ao longo da história23. Essas for-
mas resultam fundamentalmente, da conjugação de dois conjuntos
de elementos: demográficos e ecológicos.

No primeiro conjunto elementar, que remete para o estudo
da Demografia, é analisado (ao menos, estatisticamente) tanto o
crescimento «natural» do volume da população, como a intensidade
e direcção dos movimentos migratórios polarizados por esses agre-
gados urbanos (é «secular» o fluxo migratório do «campo» para
as cidades).

Sabe-se até que ponto é primordial o conhecimento de dados
quantitativos referentes às «cidades» na elaboração dos «planos
de desenvolvimento urbanístico» ou até no estabelecimento de
certos programas «económicos». Com efeito, um planeamento na-
cional ao propor a instalação, por exemplo, de determinadas unida-
des industriais ou mesmo comerciais, junto de certas áreas «urba-
nas», tem de considerar, como ponto de partida, não só a estrutura
da população «existente» mas principalmente, a própria capacidade
evolutiva dessa população.

Um aspecto que, de imediato, se liga aos dados demográficos
da «cidade», resulta da alteração qualitativa desses conjuntos
urbanos, quando o volume da população ultrapassa um determinado
limiar. Um problema que muitas vezes se põe, é, por exemplo, o da
articulação (correlação?) entre esse limiar «crítico» e a análise
das características funcionais de alguns dos «elementos urbanos».
Com efeito, a alteração qualitativa observada implica, quase sem-
pre, uma nova interpretação «funcional» desses «elementos»24.

23 P a r a uma visão bas tante pormenorizada do que tem sido a «cidade
at ravés da história», veja-se a «monumental» obra de L. MUMFORD, The City
in History. New York, 1961 (há traduções em francês e português) . Se se
pretender antes, uma panorâmica mais sintética (mas numa perspectiva socio-
lógica) pode-se consultar o livro j á citado de R. LEDRUT, Sociologie Urbaine,
págs. 11 a 42. .

24 Um dos «elementos» que al tera substancialmente as suas caracterís-
t icas funcionais íse é que não assume uma nova caracterização global) pa -
rece ser o centro urbano.



O segundo conjunto de elementos decorre, tal como a própria
designação o indica, da Ecologia Humana, cujo estudo permite
conhecer os modos de implantação geográfica, ou melhor, a inter-
dependência e agrupamento dos homens no espaço.

É fácil concluir até que ponto os problemas nesta ciência,
têm de comum, pelo menos parcialmente, com a problemática que
temos vindo a abordar. Tal é o caso, por exemplo, quando se estuda
em pormenor a função «habitar» (vd. a seguir, características
funcionais) e se utiliza (ainda que «grosseiramente») o conceito
de apropriação™ (do espaço urbano). Por alguma razão, também,
muitos dos estudos sobre o fenómeno urbano são realizados se-
gundo os quadros teóricos da Ecologia Humana (a sociologia anglo-
-saxónica utiliza, com frequência, essa perspectiva26).

O exame sucinto que se acabou de fazer, tentando fornecer
elementos à caracterização morfológica da «cidade» (através de
dados demográficos e ecológicos), suscitou, o que não admira,
outras implicações de «ordem» diversa, pois que, só por si, essas
características não «dizem» toda a realidade urbana. No contexto
acima referido, observaram-se certas «ramificações» que remetem
para as restantes características»

3.2 Características funcionais

Vejamos, por isso, o segundo conjunto de características que
denominámos de funcionais.

Data de 1933, a publicação da Carta de Atenas27, declaração

25 O conceito de apropriação, quando usado adequadamente, tem uim
sent ido bas tan te rigoroso. « P a r a Marx, a apropriação é a conquista que,
num mesano tempo e num mesmo movimento, o homem faz da na tu reza e d^
s u a p rópr ia na tu reza . E s t a conquista, constitui a his tór ia social do homem»
{in Vocabulaire Pratique des Sciences Sociales de Alain BlROU, leis Éditions
Ouvriéres, Pari®, 3 96'6).

26 Vd. nota n.° 6 (pág. 119).
27 «Conjunto dei propostas die urbanismo elaboradas! por arquitectos do

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna» (in Socwlogie et Urba-
nisme, op. cit., pág. 108).

Alguns dos arquitectos desse congresso (C.I.A.M.), como Gropius, Le
€orbusier, Wiener, etc., ficaram famoso© pelas suas posições estéticas e
políticas, ao proporem um urbanismo que, segundo F. Choay, se enquadra na
«corrente» progressista. Gropius, por exemplo, havia fundado em 1919 a Bau-
haus, célebre escola, cujo objectivo era conseguir a «síntese das artes e da
indústria». Por outro lado, Le Corbusiier ficou conhecido pelas «revolucioná-
rias» fórmulas arquitectónicas e urbanísticas patentes na maior parte das
suas obras. (Sobre este «urbanismo progressista», Vd. Françoise CHOAY,
UXJrbanisme, Utopies et reaUtés, Edit. du Seiuiil, Paris, 1965 págs. 30-41).
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de princípios e de propostas de acção28, que fizeram «escola» nas
décadas seguintes, e à qual se remetem algumas das linhos básicas
de actuação de certo urbanismo, tal como ainda é hoje, geralmente
praticado.

Nessa «carta» se estabelecia uma «lista de funções», conside-
radas significativas e caracterizadoras da cidade, as quais, para
além de se admitirem como exclusivas na definição dos «conjuntos
urbanos», eram identificadas como actividades específicas desses
conjuntos.

Se é verdade que no «campo» das teorias sociológicas (até
mesmo na teoria «funcionalista») não é correcto identificar (como
expressões sinónimas) esses dois termos (admitindo-se, antes,
que existe uma relação de correspondência), neste momento inte-
ressa antes sublinhar a importância que, desde essa altura, tem
sido dada às diversas funções urbanas.

Por isso, e antes de se indicarem algumas das críticas que
têm sido feitas ao «funcionalismo urbanístico» (o que vai implicar
a crítica a uma certa ideologia), tentemos enumerar algumas
dessas funções.

Eram de quatro «tipos» as funções indicadas na «Carta de
Atenas»: habitar, trabalhar, circular e cultivar-se o corpo e o
espírito. Com estas funções se tentava definir uma» base «que
devia permitir a determinação «a priori», e com toda a certeza,
daquilo que Gropius denominou de «o tipo ideal do estabelecimento
humano» 29.

Uma primeira pergunta que se põe é saber se essas quatro
funções «esgotam» a descrição funcional do fenómeno urbano. É
certo que, por exemplo, a função habitar não se resume a um
problema de «alojamento» (habitat), incluindo nela, aquilo que
Le Corbusier denominou de prolongamentos do alojamento30,
significando com essa designação elementos de natureza «estrita-

28 G. Bardet , depois de indicar que aquela «carta» não tem n a d a de
comum com a Carta do Urbanismo (diploma legislativo francês de 1924, que
pretendeu ser a base p a r a um futuro «plano de ordenamento te r r i tor ia l») ,
limita-se a a f i rmar que a intenção da Carta de Atenas e r a a de «impor o
cubismo na cidade» (in G. BAJRDET, UUrbanisme, P .U.F . — «Que sais-je?»,
Par i s , 1967, pág. 20) .

Mesmo p a r a um livro de pequenas dimensões!, como é o caso, parece ina-
ceitável (porque dispicieindia) a at i tude daquele autor (é a única referência
localizada acerca da «Carta de Atenas») em face de u m documento que, p a r a
além de posições discutíveis, pôs em questão e sugeriu soluções p a r a problemas
que naquela época (e hoje?) t iveram uma acuidade e uma importância excep^
cionais.

2 9 F . CHGAY, op. cit., pág. 34.
30 L E CORBUSIER, Maneira de pensar o urbanismo, Europa-Amíerica,

(Cjol. Saber ) , Lisboa, 19-69 pág . 63 e seg. (Trad . de «Manière d© penser
1'Urbanisme», Gonthier, 1963 — 1.' edição em 1946).
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mente material» (abastecimento, serviços domésticos e sanitários,
etc.) e «especialmente espiritual» (creches, escolas, etc.) 31

Por outro lado, o cultivo do corpo e do espírito é uma designa-
ção tão ampla que acaba por «dizer» muito pouco. Recobre a noção
de loisirs (ela mesma necessitando de um estudo atento para se
entenderem as diversas implicações sociais, culturais, etc, que lhe
estão subjacentes) e, no entanto, parece ter um, âmbito mais vasto.

Pareceria, dada a relativa «antiguidade» das propostas con-
tidas na «Carta de Atenas», que o interesse ao invocarmos aquela
«lista de funções» seria, predominantemente, de ordem «histórica»,
já que, com toda a certeza, neste momento, as formulações teóricas
e aplicadas acerca da «cidade» não se limitariam ao estudo das
quatro funções referidas.

Com efeito, tal não parece acontecer e vemos assim, que a
maior parte dos «planeamentos» urbanos se centram no estudo e
articulação daquelas funções, ignorando (ou querendo ignorar)
funções tão importantes (ou mais?) do que aquelas, como a
simbólica (materializada nos «monumentos», por exemplo), a in-
formativa (as ruas e «paseos» eram — já raramente o são — luga-
res privilegiados de comunicação entre os «citadinos») ou, até, a
lúdica (que remete para o jogo, palavra rica de conteúdo, mas que
parece ter perdido, hoje em dia, o seu autêntico significado, este
fortemente ligado a um certo tipo de relações entre as pessoas).

Lefebvre ao sublinhar que os «planos de urbanismo» maxi-
mizam a «função habitar» em detrimento de (quando não, igno-
rando completamente) algumas das funções que acabámos de indi-
car, responsabiliza as «correntes» do funcionalismo, economismo,
produtivismo, etc, por essa atitude32, que não é pacífica nem ingé-
nua mas que constitui um pressuposto ideológico, na maior parte
dos «planeamentos» oficiais das «formações urbanas» 33.

Por outro lado, Ledrut equaciona a «problemática funcional»
em termos um tanto diferentes. Para este sociólogo «a organização
de uma cidade» deve ser interpretada em termos de «sectores
diferenciados 34, tanto do ponto de vista da extensão das funções
dos sectores (funções gerais, funções particulares de graduação

31 L E CORBUSIER, op. cit.» pág. 63. Parece ser sintomático que nos pro-
longamentos do alojamento Le Corbusier inclua «serviços» que são pluri-
-juncionais. Assim, ao designar o conjunto por «função habitar» está-se a
minimizar determinadas funções cuja importância é também relevante.

32 H. LEFEBVRE, La Crise de Vurbantsme contemporain, in «rHomme et
Ia Ville dans le Monde Actuei», Desclée De Brouwer, Paris, 1969, 15 págs.

33 «O que separa os urbanistas e os sociólogos na utilização que fazem
do conceito de função} é que os primeiros situam-ee numa prática social e
põem a cidade com um conjunto de objectos Mgados a significações, enquanto
que os segundos procuram uma formalização teórica a part ir desse objecto»
(in Sociotogie et Urbanisme, op. cit., pág. 109).

34 Os diversos sectores formam, em geral, bairros, no sentido sociológico
<io termo.
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diversa), como do ponto de vista do número das funções exercidas
(multifuncionalidade, unifuncionalidade) e da natureza destas
funções (função residencial, de trabalho, de serviço, etc.)»35

Assim, Ledrut dada a relativa indefinição do objecto analítico
(«a cidade»), centraliza a análise funcional num «campo» mais
restricto (o bairro), pois que para ele «a função urbana é consti-
tuída pelo papel («role») representado pelo sector — ou bairro —
no funcionamento interno da cidade» 36.

A importância da caracterização funcional de Ledrut parece
evidente. Se nos situarmos ao nível do sector (bairro, por exem-
plo) — único nível onde é pertinente admitir a existência de «fun-
ções urbanas» — é óbvio que nem todas as funções «possíveis»
(tais como a «económica», a «política», etc), têm cabimento na
definição dessas «unidades urbanas».

Assim sendo, a caracterização funcional não pode servir de
última instância na correcta interpretação da «realidade urbana».
Ora é precisamente essa a posição da maior parte dos funciona-
iistas (no «urbanismo» e até em certa «sociologia»), cujas inter-
pretações, para além das concepções mecanicistas e organicistas
do fenómeno urbano sobre que assentam37, são essencialmente
redutoras, isto é, confinam-se no estudo e relacionação de um
determinado conjunto de funções consideradas como fundamentais,
ignorando as condições económicas e políticas conjunturais, elas
mesmas consequentes de formações históricas concretas.

Tal era o sentido da «Carta de Atenas», em que se formularam
propostas de urbanismo, na base de um postulado (decorrentes
de uma «crença»): a concepção de um homem-tipo universal,
deveria permitir a «análise das necessidades humanas universais
em termos (das) quatro grandes funções» indicadas 38.

Trata-se, na realidade, de uma redução. Redução que implica
o escamoteamento de determinantes de tipo diferente (sistema
económico, por exemplo) e de que a análise funcional não dá
conta. Ou melhor, essa análise que é redutora, pretende explicar
também essas «determinantes» e daí o «transformar-se» em ideo-
logia.

O que se acaba de indicar, sublinha, uma vez mais, que a
análise das características funcionais do fenómeno urbano, cons-
titui, ainda, uma visão parcelar e parcial desse fenómeno.

35 R. LEDRUT, Sociologie Urbaine* op. cit., pág. 144.
36 R. LEDRUT, Sociologie Urbaine, op. cit., pág. 1,38.
37 «O te rmo biologia convém eminentemente à a rqu i t ec tu ra e ao u r b a -

n ismo: biologia, qualidade© duma a rqu i t ec tu ra e d u m urban i smo vivos. Bio-
logia gerando p l an t a s e cortes de edifícios, coordenando o® volumes, respon-
dendo a funções, biologia que dota a s circulações de agi l idade e d© h a r m o -
nia ( . . . )» ( L E CORBUSIER, Maneira de pensar o Urbanismo, op. cit.,, pág . 47) .

38 F . CHOAY, op. cit., pág . 34. Assim, subl inha F . Choay, os u rban i s t a s
adoptarão o mesmo plano de cidade para França, Japão, Estádios Unidos e
África do Norte (desde que) ele preencha as funções (indicadas) e seja eficaz».
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Antes, porém, de abordarmos algumas das tipologias sobre a
«cidade» — com as quais será possível obter uma visão mais ampla
e completa desse fenómeno, mas ainda bastante restrictiva (até
porque, obviamente, se apoia em «tipos ideais») —ainda nos falta
indicar um último conjimto de elementos definidores do fenómeno
urbano.

3.3 Características estruturais

Ao último conjunto de elementos caracterizadoras do fenómeno
urbano, demos o nome de características estruturais.

Afirmou-se na introdução a este capítulo que a «configuração»
do presente «objecto» de estudo (fenómeno urbano) seria predo-
minantemente sócio-espacial. Trata-se de uma designação genérica
mas que subentende a existência de uma relação (tensão?) entre
dois conjuntos elementares, definidores da «realidade urbana»:
elementos de espaço — com os quais diversas «construções» arqui-
tectónicas e urbanísticas são possíveis e elementos sociais — cons-
titutivos da própria situação colectiva (mas particular) em que
se encontram os «utentes» do espaço antes referido.

As combinações possíveis desses dois conjuntos de elementos
não definirão (ainda que num plano «rudimentar») determinadas
«estruturas», que, precisamente, se poderiam denominar de estru-
turas sócio-espaciais?

Se recordarmos o que atrás ficou escrito, a propósito das
restantes características (morfológicas e funcionais) do fenómeno
urbano, verificamos que os dois referidos conjuntos elementares
estiveram quase sempre presentes nessas caracterizações, pelo
menos de uma forma latente. Daí o afirmarmos que a noção de
estrutura estava dada a um nível «rudimentar».

Contudo, atenda-se também ao carácter descritivo que este
capítulo pretende ter (pois que se trata da descrição das caracte-
rísticas fundamentais do fenómeno urbano) e, nesse caso, aquela
designação já se julgará adequada. Realmente, «uma cidade pode
ser descrita a partir de duas séries distintas de dados e das suas
relações-tensões, (ou seja) a cidade é uma certa organização de
um espaço construído e também o lugar de agrupamento de uma
população 39».

Assim, a noção de «estrutura» que neste momento vamos
reter, situa-se a um nível descritivo e é caracterizada por elementos
sociais e espaciais. Esquematicamente podemos admitir que as
combinações possíveis desses elementos determinarão, pelo menos,

39 In Sociologie et Urbanisme, op. cit., pág. 28 (Texto introdutório,
apresentado por um «grupo d© sociólogos e urbanistas» ao Colóquio de Royau-
mont, em 1908 — sublinhado nosso).
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dois «tipos» de estruturas (sociais e espaciais) que entre si mantém
uma relação-tensão constante.

No que se refere às estruturas espaciais (do fenómeno ur-
bano), o seu estudo decorre, fundamentalmente, do urbanismo
(encarado como «ordenamento territorial» e num sentido res-
tricto), ainda que para a «sociologia urbana» não seja indiferente
o conhecimento dessas «estruturas», pois que em certa medida,
determinam o conteúdo e a intensidade das relações sociais que
se estabelecem, significativas de determinados modos de vida*0,
em agregados urbanos.

Deste modo, a delimitação (tantas vezes arbitrária) dos
diversos sectores urbanos (que, progressivamente, tendem para
uma especialização cada vez maior); a capacidade de comunicação
dentro desses sectores e destes com o exterior (que tem a ver,
também, com a qualidade e eficiência da rede de transportes
existentes); a localização do centro urbano (ou centros urbanos)
e suas ligações com outras zonas; o alargamento constante do
tecido urbano (a que se liga o fenómeno da suburbanização); etc,
são alguns dos dados «estruturais» do fenómeno urbano, conse-
quentes de determinadas formações sociais e cuja correcta inter-
pretação terá de recorrer, também à História (social e espacial)
dessas Cidades.

É ao nível da definição e compreensão das estruturas sociais
que se complexifica toda a temática que vimos tratando (caracte*
rização do fenómeno urbano). Importa por isso situar um pouco
melhor esses problemas, para o que teremos de recorrer a noções
de sociologia «geral», que, como é óbvio, interpretam a realidade
«particular» que vimos analisando, de uma forma mais globali-
zante.

Desde logo foi necessário fazer uma opção, que no nosso caso
não levantou problemas, pois que o próprio «tipo» de trabalho
determinou qual a escolha a fazer. Essa opção situava-se entre
duas possíveis definições de estrutura social, que por sua vez, de-
corriam de dois níveis diferentes de análise: um nível de represen-
tação (descritivo) e um nível de interpretação (explicativo). Como
é evidente, o nível que se escolheu (pois que tem sido nesse que
se tem colocado fundamentalmente, todo este trabalho) foi o
descritivo.

Importa desde já sublinhar, que o nível por que se optou
{descritivo) é ainda teórico e como tal, mantém a «intenção glo-
balizante» que um modelo desse tipo encerra. Trata-se, tal como
Guy Rocher indicou, de um «modelo conceptual», através do qual
é possível «perceber a sociedade, ou uma sociedade dada, como

40 Vd. Revue Française êet Socialogie, Propositions de recherches sur Ia
vie urbcuine, art. cit.
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um conjunto de partes interdependentes formando uma totalidade
tendo uma certa coerência interna, permitindo analisar cada fenó-
meno em relação a essa totalidade ou em relação a outros fenóme-
nos que se produzam na totalidade» 41.

No entanto, um modelo como o que se acaba de indicar, não
explícita um aspecto fundamental das «estruturas sociais». Trata-
sse do factor dinâmico que deverá caracterizar correctamente esses
«estruturas», caracterização que «corresponde à necessidade pro-
funda de quebrar a falsa divisão da sociologia em estática e
dinâmica sociais» 42.

O aspecto dinâmico da estrutura social é, assim, um elemento
importante na definição dada por G. Gurvitch. Para este sociólogo
«a estrutura social é um equilíbrio precário, incessantemente re-
feito através de um esforço renovado» (esforço de estruturação,
destruturação e reestruturação) «entre uma multiplicidade de
hierarquias no seio de um fenómeno social total de carácter ma-
crossociológico, do qual somente representa um substituto apro-
ximado» (...); «este equilíbrio de múltiplas hierarquias é armado
e cimentado em particular, por modelos, signos, símbolos, papeis
sociais regulares e habituais, valores e ideias, em suma pelas
obras da civilização próprias a essas estruturas, e, caso sejam
globais, pela civilização inteira que as ultrapassa, mas na qual
participam, simultaneamente, como produtoras e como benefi-
ciárias 43».

Trata-se, é evidente, de uma definição «analítica» que situa
í'om exaustividade, praticamente todos os aspectos inerentes ao
conceito de «estrutura social». Poderemos, assim, destacar os
elementos mais significativos e adequados à «realidade» urbana.

Antes, porém, vejamos os seguintes pontos, expressos na
concepção de estrutura social tal como acabámos de indicar. Em
primeiro lugar, sublinhemos que essa definição situa claramente
o conceito de estrutura social «no seio de um fenómeno social
total de carácter macrossociológico do qual somente representa
um substituto aproximado» afirmação que não só ressalva a exis-
tência de diferentes níveis de interpretação dos fenómenos (o que
vem ao encontro das observações que temos vindo- a apontar
acerca da «realidade» urbana) como explicitamente reconhece que
a «estrutura social» é um substituto aproximado da realidade
macrossociológica em que se encontra inserida.

41 Guy KOCKER, Introduction à Ia Sodologie Gênércde, Édition® HM|H,
Montreal, 1968, Tomo 2, 29i7. (Trata-se de uma obra em três tomos:
1 — UAction Sociale; 2 — UOrganisation Sociale; 3 — UAction Historique,
<ie 554 págs. É considerado um dos melhores manuais de iniciação à sociologia
geral).

42 In Georges GURVITCH — Traité de Sodologie, Presses Universitaires
de France, Paris, 1962 (2 vtoil., 980 pp.), vol. I, 206.

4 3 G. GURVITCH, op. cit., pág. 2)14.
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Em segundo lugar, tal definição admite, também, que as
estruturas sociais possam assumir um carácter global ou não,
consoante, presume-se, a sua inserção se efectiva em sociedades
globais ou em «sociedades» mais restrictas. Assim, haverá elemen-
tos que somente se manifestarão em «estruturas» de carácter
global, inexistentes, por isso, em «unidades» mais limitadas.

Finalmente (e esta constatação decorre quase que linear-
mente das afirmações anteriores) aquela definição inclue um certo
número de elementos comuns a qualquer «tipo» de estrutura social
(como sejam modelos, signos, símbolos, papeis sociais, valores ou
ideias) denominadas por G- Gurvitch como obras de civilização,
o que significa que poderá haver um «outro» conjunto de elemen-
tos significativos (ou o mesmo conjunto com outra caracteriza-
ção?) da «estrutura urbana».

Por ora, analisemos, ainda que sumariamente, os elementos
considerados representativos na definição de «qualquer» estrutura
social.

Já anteriormente, quando tratámos das características fun-
cionais do fenómeno urbano, havíamos invocado alguns desses
elementos, nomeadamente a propósito das «funções simbólicas».
No entanto, o facto daqueles elementos serem comuns a qualquer
«tipo» de estrutura social, não significa que assumam sempre
a mesma forma ou que se manifestem com igual intensidade, inde-
pendentemente de situações «particulares» possíveis ou de dife-
renciadas localizações geográficas.

Assim, por exemplo, os modelos de comportamento são muito
diversos, consoante vigorem em zonas «urbanas» ou, pelo contrá-
rio, em áreas «rurais», ou, até segundo a dimensão e especificidade
dessas zonas. Um factor que, embora pouco importante, imprime
conotações distintas a esses «modelos de comportamento» é o que
resulta do carácter das relações sociais que se estabelecem nas
«cidades» (predominantemente secundárias, isto é, mediatizadas
por grupos, associações, etc, quando não até pelas próprias insti-
tuições existentes) por oposição às estabelecidas em zonas «rurais»
(que, regra geral, são primárias, face to face, imediatas até, em
virtude de, precisamente, estar ainda muito «viva» a noção de
vizinhança entre os habitantes dessas «zonas»).

Mas um «modelo» (que pode servir para caracterizar um
modo de vida) recorre, também, a alguns dos elementos que se
utilizaram ao definir o conceito de estrutura social- É o caso de,
por exemplo, ao procurar compreender um modo de vida citadino,
se verificar que ele é plasmado (de forma «consciente» ou não)
por um «sistema» de valores (decorrentes de determinadas «nor-
mas de conduta»), a que correspondem certos conjuntos de ideias,
normalmente edificados em ideologias (dominantes ou não). Ê
óbvio que, consoante os «sistemas de ideias e valores» (voluntária
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ou compulsivamente adoptados) assim teremos diferenciados mo-
dos de vida.

Mas, ainda assim, os diferentes modos de vida podem-se dis-
tinguir consoante as «teias» de papeis sociais que os indivíduos
representam caso se situem em «meios» urbanos ou rurais. Se
algumas das variáveis sociológicas mais importantes na análise
conceptual do fenómeno urbano são as que decorrem do controle,
integração e ajuntamento dos membros dos «agregados urbanos»
através da realidade «particular» a que pertencem, parece lógico
que consoante o grau e intensidade de actuação dessas variáveis
assim se observarão determinadas representações de papeis sociais
desses membros. Um «agregado urbano» em que vigore, por exem-
plo, um «controle social» bastante rigidificado e decorrente de
«normas colectivas» em número restricto, obrigará os membros
dessa «sociedade» a determinados «sistemas de atitudes e compor-
tamentos» materializados em específicas e limitadas «representa-
ções» de papéis sociais.

Muitos outros exemplos se poderiam indicar se tal fosse o
propósito. No entanto, pareceu suficiente, dar unicamente uma
breve panorâmica das possíveis combinações que entre si mantêm,
tanto os elementos definidores das estruturas espaciais como os
que utilizámos para caracterizar as estruturas sociais.

Portanto, e de acordo com o que se acabou de indicar, podemos
concluir que esses dois «tipos» de estruturas suportam mutua-
mente uma interacção constante (que, de forma figurativa, recorda
todo o processo de conquista da «natureza» desencadeada pelo
homem— processo esse que não assume uma efectivação linear,
antes decorre de sucessivas e opostas acções de «posse» e de
«sujeição») e cuja resultante estrutural (da relação-tensão indi-
cada) é definidora da «realidade» sòcio-espacial urbana.

No início deste capítulo afirmámos que o facto de se irem
«isolar» as características morfológicas, funcionais e estruturais
do fenómeno urbano, numa partição analítica exclusivamente
«operacional», obrigaria à necessidade de, mais tarde, se proceder
à reconstituição do objecto «fragmentado», pois que, só por si,
aquelas caracterizações não bastariam para a «total» compreensão
do fenómeno em causa.

Essa será pois, a intenção do capítulo seguinte, onde se fará
a descrição de algumas tipologias sobre a «Cidade», com vista a
apreender, de um forma mais globalizante, essas «sociedades
urbanizadas».

4. Tipologias urbanas

De acordo com o que se afirmou no final do capítulo anterior,
tentaremos, neste momento, passar para uma análise mais globa-
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lizante do fenómeno urbano, isto é, já não particularizada na
descrição morfológica, funcional ou estrutural, mas antes reco-
lhendo de cada uma dessas características (ou até de outras) os
elementos necessários à definição de tipologias urbanas.

Para a sociologia, o termo «tipologia» tem uma conotação
precisa que necessariamente remete para o conceito de tipo ideal,
tal como ele foi definido (e utilizado) por Max Weber. A partir do
estudo predominantemente empírico da realidade social, é possível
detectar um conjunto de elementos que por serem comuns ou, pelo
menos, semelhantes entre si, definirão o que Margaret Mead
denominou de modelos conceptuais. Naturalmente, estes «modelos»
são ainda restrictivos, uma vez que são considerados como «tipos
puros», e que, como é óbvio, não têm correspondência exacta na
realidade social que procuram interpretar.

Como se poderá compreender a nossa intenção é alcançar os
diferentes níveis de interpretação do fenómeno urbano, definidos
pelo carácter sucessivamente mais globalizador que vão apresen-
tando. Nessa ordem de ideias, a descrição tipológica, se é ainda
restrictiva, tenta; contudo, eliminar o aspecto parcelar (que não o
parcial) que delineou, fundamentalmente, o capítulo anterior.

Que não se pense, porém, que se fará uma descrição de todas
(ou mesmo da maior parte) das tipologias sociológicas (urbanas)
que se conhecem. Indicar-se-ão duas (Weber e Wirth), mais como
exemplos de tentativas de caracterização global das «cidades» do
que como resultado criterioso e paradigmático do estudo do fenó-
meno urbano.

4.1 Tipologia de Max Weber

A partir de uma informação bastante detalhada e profunda
sobre as sucessivas e diferenciadas caracterizações da «cidade»
ao longo da história (estudando de forma particular os «burgos»
da Idade Média e dando uma importância relevante às diferentes
configurações dos agregados «urbanos» — na Europa Ocidental
e Orientaf— consoante reflectiam as sucessivas «revoluções indus-
triais» que se iam processando, ou pelo contrário, mantendo-se
«marginais» a todo esse processo), Weber chegou à elaboração
de uma tipologia urbana, apoiada em distintos e significativos
tipos ideais de «cidades».

Fundamentalmente, Weber44 distinguia dois «tipos» de cidade,
44 Sobre a tipologia de M. Weber, baseámo-nos, fundamentalmente, na

primeira, parte de «Die Stadt» («A Cidade»), inclusa na obra (talvez a mais
importante daquele autor): Wirtschafi und Gesellschaft («Economia e Socie-
dade»), O texto que sie seguiu (e do qual se retiraram as transcrições tndi-
cadas) — Conceito e Categorias da Cidade — está traduzido em língua portu-
guesa, publicado por Zahar Editores, (Textos Básicos de Ciências Sociais),
Õ fenómeno urbano, op. cit., pág&. 73-96.



segundo se acentuava em cada um deles, o aspecto do consumo
ou da produção. Teremos assim a cidade de consumidores e a
cidade de produtores.

Na cidade de consumidores ainda é pertinente observar dois
«sub-tipos», segundo se apoiam numa base territorial e/ou política
(cidade do principado) ou por outro lado, unicamente no comércio
intermediário (cidade mercantil).

No primeiro caso — cidade do principado — «havia previa-
mente algum domínio territorial ou, sobretudo uma sede de prin-
cipado como centro de um lugar em que existia uma indústria
em regime de especialização (artesanal), para satisfazer as suas
necessidades económicas ou políticas e onde, por isso, se comer-
cializam mercadorias». O comércio realizado pressupunha, contudo,
a existência de um mercado local que permitisse o intercâmbio
regular e não ocasional.

No segundo caso — cidade mercantil — a cidade constituia-se
sem necessidade de apoio de um «principado». Como encruzilhada
de comércio de viajantes (futuros «colonos», na grande maioria)
que trazem mercadorias de diversas origens geográficas, estabele-
cia-se (também em mercado local) um intercâmbio constante de
diversos artigos de «consumo». Nos primórdios da formação dessas
«cidades» havia uma população nativa com a qual era estabelecido
o «jogo» mercantil.

Como se disse, ambos os casos definem «cidades de consumi-
dores», cujo carácter principal lhes advém, assim, do estabeleci*
mento de um comércio regular efectuado em mercado local. Con-
vém reter, desde já, que a existência de um mercado «centrado»
numa determinada zona da cidade é, para Weber, uma das carac-
terísticas fundamentais desses agregados «urbanos».

O segundo «tipo» de formação de uma «cidade» segundo
Weber — cidade de produtores (também denominada por este autor
de cidade industrial) — resulta do «crescimento da população e do
&eu poder aquisitivo, consequência da instalação de fábricas, ma-
nufacturas ou indústrias domiciliárias que abastecem o exterior —
tipo moderno — ou então da existência de indústrias artesanais
cujos produtos são enviados para fora (da localidade) — tipo
asiático, antigo e medieval».

É o próprio Weber que alerta para a rigidez de uma tipologia
como a que se acaba de referir, sublinhando que na generalidade,
aqueles «casos» se combinam, originando tipos mistos.

A caracterização tipológica resumidamente indicada, assenta,
na realidade, no recurso a elementos de carácter económico, uma
vez que se apoia, precisamente, quer no aspecto aquisitivo dos
«cidadãos» (consumo), quer no seu poder produtivo (produção).
Tanto num caso, como no outro (e atendendo às relações subjacen-
tes, inevitavelmente estabelecidas entre a cidade — suporte da in-
dústria e do comércio — e o campo — fornecedor dos meios de
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subsistência) estamos perante o que Weber denominou de ecmomia
urbana (oposta à economia autárquica e à economia nacional).

Portanto, para se caracterizar correctamente a cidade temos
que recorrer a outros conceitos que não exclusivamente «econó-
micos». Há que recorrer também, a conceitos de natureza política.
Assim, a «cidade» apresenta-se como uma «associação autónoma
em algum nível, como um aglomerado com instituições políticas
c administrativas especiais». A especificidade destas «instituições»
permitia uma administração relativamente independente, efectuada
por« autoridades» em cuja eleição os habitantes da «cidade» par-
ticipavam.

Um último elemento caracteriza globalmente os «tipos» de
agregados «urbanos» estudados por Weber. Referimo-nos ao ca-
rácter «militar» que, naturalmente, as «cidades» possuíam e que se
materializava na existência de uma fortaleza (ou praça-forte, se-
gundo Ledrut). Nessa medida «a cidade, tanto na Antiguidade
como na Idade Média, dentro e fora da Europa, constitui uma
categoria especial de fortaleza e de guarnição».

Resumindo (e de certo modo abreviando) temos que, para
Weber, o «tipo ideal» da cidade («antiga») comportava: «a forta-
leza; o mercado; tribunal próprio e direito, pelo menos, parcial-
mente próprio; uma forma de associação específica e, finalmente,
uma autonomia e «autocefalia» parcial, portanto, uma adminis-
tração a cargo de autoridades em cuja escolha os «burgueses»
participassem de alguma forma».

É evidente que uma tal concepção é, como se disse, bastante
restrictiva e que pouco nos auxilia na compreensão da cidade
«actual», ainda que se considere fundamental o conhecimento das
configurações históricas e sociológicas dos agregados urbanos.

No entanto, Weber não desconhecia os limites de uma tipo-
logia como a que se acaba de indicar, antes acreditava seguir
uma via analítica correcta, a fim de tornar mais compreensiva
a «realidade social». Com efeito, «para Weber o estudo da cidade
insere-se num plano mais ambicioso, que é o estudo da origem e
desenvolvimento da moderna economia ocidental, ou seja, do
capitalismo» 45, estabelecendo «correlações» extremamente signifi-
cativas entre o desenvolvimento daquele «modo de produção» e
a formação de certas cidades (que, no sentido Weberiano, implica
a existência de comunidades).

Uma última observação à tipologia de Weber (decorrente do
que se acaba de afirmar) e que vem ao encontro das diversas
restrições que vimos apontando a propósito da indefinição da
«realidade urbana», é-nos confirmada na introdução à obra que
vimos seguindo: «na medida em que a «cidade» se incorpora a

45 O fenómeno urbano (Introdução), op. cit., pág.
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Il-stadcs Nacionais, inserindo-se numa unidade mais ampla, deixa
do esgotar-se em si mesma, perde muito da sua capacidade de
auto-explicar-se; rompe-se, nega-se e não pode mais ser captada
e estudada como totalidade» 46.

Veremos, em seguida, a «tipologia» de L. Wirth que se situa
num campo «teórico» absolutamente oposto ao que se acaba de
indicar, pois que não só resulta de uma extrema simplificação da
«complexidade urbana», como (mais grave, ainda) ignora (?) a
necessária adequação do «objecto» estudado à realidade macro-
-sociológica que o determina e lhe confere algumas das caracterís-
ticas essenciais à sua compreensão.

4.2 «Tipologia» de Louis Wirth

Antes mesmo de se passar à análise descritiva do que se
resolveu denominar, talvez incorrectamente, de «tipologia» de
Wirth, pareceu necessário (em virtude até, dessa possível «incor-
recção») indicar previamente algumas questões justificativas da
sua inclusão neste trabalho.

A propósito da análise descritiva das características funcio-
nais do fenómeno urbano atrás realizada (Vd. 2.2) esboçaram-se
algumas críticas sobre determinada «sociologia urbana funciona-
lista» cuja actuação se processa a um nível predominantemente
ideológico. Ora acontece> como adiante se observará, que a posição
teórica do autor que vamos analisar, enquadra-se perfeitamente
juma perspectiva «funcionalista», pelo que a sua caracterização
do fenómeno urbano (e eis a razão fundamental de o incluirmos
neste trabalho), servir-nos-à como exemplo paradigmático dessa
teoria, aplicada ao estudo da «realidade urbana»47.

Convém esclarecer, no entanto, que não tem cabimento, dentro
do âmbito do presente trabalho, analisar criticamente os aspectos
fundamentais da teoria sociológica funcionalista, que só por si
constituiria um texto autónomo, uma vez que é ainda hoje uma
das «grandes teorias» a que numerosos sociólogos recorrem para
«interpretar» a sociedade. Também não está em questão a capa-
cidade teorética do «funcionalismo» na descrição de algumas no-
çóès e problemas sociais, incapaz, contudo, de explicação adequada
ao nível societal. A análise sociológica funcionalista, a fazer-se,
i%equer uma crítica complementar, histórica e globalizante.

46 Ibidem, pág. 9.
47 À teoria «sociológica» funcionalista, utilizada na estudo do fenómeno

•urbano» (de origem americana e situada cerca dos anos «vinte») ficaram
ligados (além de Wirth) os nome® de R. Park. (fundador da «Escola de Chi-
cago»), E. Burgess e outros.
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Uma outra questão que convém deixar expressa tem a ver
com o facto de denominarmos de «tipologia» o que na realidade
não passa de uma mera catalogação de «cidades» obtida a partir
de determinados critérios. Acontece, porém, que ou se abria uma
nova rubrica para tratar deste caso singular, ou inevitavelmente
se teria de incluir no capítulo onde tratámos da tipologia de
Weber. Além disso, o próprio Wirth utilizou esse termo, conside-
rando-o «adequado» aos estudos que realizou sobre «tipos de
cidades».

E óbvio, assim, que dadas as restrições que se indicaram,
a expressão «tipologia urbana» adquire um âmbito lato e vasto que,
inclusivamente, «recubra» o caso que ora vamos tratar.

Para Louis Wirth48, uma «cidade» resulta da conjugação de
quatro características fundamentais: dimensão, localização, idade
e função, que, globalmente, definiriam determinados «modos de
vida», ou como Castells sublinhou, seria a «tradução sociológica
(da cidade) em termos de cultura urbana» 49.

Assim para Wirth, existia uma cidade, desde que fosse possível
caracterizá-la (para fins «sociológicos») «como um núcleo rela-
tivamente grande, denso e permanente de indivíduos socialmente
heterogéneos» 50.

Se é certo que aquele autor admite que «uma definição socio-
lógica deve ser suficientemente inclusiva para conter as caracterís-
ticas essenciais que diferentes tipos de cidade têm em comum,
como entidades sociais» 51, tal facto não o impede, contudo, de
reduzir a quatro, o número dessas características, cujo carácter
«sociológico» é praticamente estranho ao «objecto» que procura
definir.

Senão vejamos: dessas quatro características, duas fornecem
elementos de ordem numérica {dimensão e idade), dificilmente
«traduzíveis» em linguagem sociológica (para além de uma infor-
mação elementar e primária tanto sobre o «volume populacional»
como sobre a «antiguidade»52 dos conjuntos urbanos).

Uma terceira característica {localização) ainda que se possa

48 Louis W I R T H , Urbanism as a way of life, «The Amecrican Journal of
Sociology», XLIV, n.° 1, 1938. Há tradução em língua espanhola (Editorial
Paidós) e em língua portuguesa (Zahar Editores — O fenómeno urbano,

49 M. CASTELLS, Y a-t-il une sociologie urbaine?, op. cit. Vd. t ambém o
que a t rás se afirmou acerca de «cultura urbana» (pág. 122).

5 0 L. W I R T H , op. cit., pág. 104.
si Ibidem, pág. 103.
52 Contudo, o problema da «idade» dos agregados urbanos ( raramente

invocado pelos estudiosos desse fenómeno) parece importante desde que seja
relacionado com outro© elemento® e numa perspectiva «histórica» (por exemplo,
o estudo da antiguidade áe um conjunto urbano, relacionado com a implanta-
ção nessa área, de centros1 industriais).
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admitir como importante, pois que não é indiferente ao estudo da
«cidade» o conhecimento da situação geográfica onde se «projecta»
esse fenómeno urbano, também não fornece uma informação socio-
lógica absolutamente adequada à sua compreensão.

Resta-nos a última característica {função) com a qual se
procura efectuar a relacionação das restantes, uma vez que, se-
gundo Wirth, elas definem uma certa «heterogeneidade social»,
cuja análise «sociológica» deverá detectar as diferenciadas «confi-
gurações» dos agregados urbanos.

Vemos por isso, que são critérios praticamente quantitativos
que estão na base de uma futura «catalogação» das cidades (dis-
tribuídas segundo a localização geográfica) e que se espera (?)
venham a ter uma «cobertura sociológica» através do estudo
funcionalista da «heterogeneidade social».

Essa heterogeneidade social resulta, fundamentalmente, da
complexa* rede de estatutos e papéis sociais que os indivíduos
adquirem ou se limitam a «representar», de forma um tanto
específica enquanto que membros dos «agregados urbanos». Por
outro lado, essas «específicas» representações sociais deverão ca-
racterizar diferenciados e «significativos» modos de vida, cuja
«compreensão» se efectuará através do respectivo estudo fun-
cionalista.

Vemos, assim, que uma tal análise se limita a apreender o
funcionamento (superficial) de uma determinada sociedade, inca-
paz, contudo, de compreender ou sequer equacionar as razões pri-
meiras daquilo que Wirth denominou como «heterogeneidade
social».

A análise «funcionalista» reduz-se, portanto, a aceitar o «sis-
tema global» (económico-político) como um dado, um pressuposto
indiscutível e não como um referencial que necessariamente «sal-
vaguardaria» a relatividade das observações apontadas. Razão
por que se afirma que os estudos deste «tipo» são realizados «den-
tro do sistema», sem que a respectiva adequação a outros «siste-
mas» determinantes (como o sistema económico) ou simplesmente
dominantes (sistema político-jurídico, por exemplo) seja efectuada.
Tudo se passa como se houvesse um único sistema económico-po-
lítico universal, sem invariantes nem diferenciações fundamentais,
pelo que haveria somente que averiguar qual o funcionamento
interno das sociedades regidas por esse «super-sistema».

A «Carta de Atenas» que, sucintamente, invocámos a propó-
sito das características «funcionais» do fenómeno urbano, é um
testemunho eloquente de uma «cosmovisão» como a que se acaba
de indicar, na qual o privilégio (quando não a absoluta exclusivi-
dade) da análise de certas funções (universais) dos «organismos
sociais» estaria de acordo com uma determinada concepção de um
«homem-tipo» universal.
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Parece correcto, assim, afirmar que os estudos de Wirth
(e convém lembrar que este teórico juntamente com alguns ou-
tros — R. Park, E. Burgess, etc. — formaram uma autêntica «es-
cola de urbanismo») se enquadram na análise funcionalista, tal
como, embora de forma um tanto primária, a tentámos caracterizar
nas suas coordenadas fundamentais.

5. Nota conclusiva

Havia-se pensado elaborar um quinto capítulo onde nos ocupa-
ríamos de determinados conceitos julgados significativos para
a análise da «realidade urbana». Fundamentalmente, pensara-se
que seria importante tratar de dois conceitos-c/iave: o de estru-
tura urbana e o de um «elemento» característico dessa «estru-
tura», o centro urbano.

Já depois de parcialmente efectuado tanto o necessário estudo
teórico como a respectiva «reprodução» escrita, constatou-se que,
dada a dificuldade de realização de uma correcta análise concei-
tuai dentro dos limites de tempo de que dispúnhamos, seria mais
aconselhável eliminar esse capítulo, ainda que desse modo se
viesse a prejudicar a necessária clarificação do nosso objecto de
estudo. Com efeito, era nossa intenção tentar alcançar, sucessiva-
mente, uma compreensão mais globalizante (e portanto mais
correcta) do fenómeno urbano.

Assim, decidiu-se guardar para aquando da efectivação da
2.» Parte do nosso trabalho — relacionação do «desenvolvimento
urbano» com a «industrialização», a qual, como deixámos dito na
Introdução, constitue um dos eixos de toda a investigação biblio-
gráfica efectuada — a apresentação da análise conceituai acima
referida, correndo embora o risco de deixar, de certo modo, incom-
pleta esta l.a Parte, ou seja: o presente artigo.

Por outro lado, devendo a análise daqueles conceitos (estrutura
urbana e centro urbano) encaminhar, como se disse, para um grau
superior de compreensão do fenómeno urbano, não nos parece
que seja demasiado tardia ou já dispicienda a sua inclusão no
corpo do artigo em que se concretizará a 2.a Parte prometida.

Lisboa, Setembro de 1970.


