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Relatório

PNUM Workshop 2015, Porto, Julho 2015
‘Diferentes abordagens no estudo da forma
urbana’, o primeiro workshop do PNUM,
realizou-se na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, entre 30 de Junho e 4 de
Julho de 2015, reunindo 30 participantes, entre
académicos, investigadores e profissionais do
sector público e privado das áreas da
arquitetura, engenharia e arqueologia. O
workshop atraiu participantes não apenas de
Portugal (60%), mas também do Brasil (28%),
Espanha (3%), Belgica (3%), Canadá (3%) e
Suiça (3%).
O objetivo fundamental do workshop foi dar
a conhecer aos diferentes participantes um
conjunto de teorias, conceitos e métodos de
análise e desenho da forma física das cidades.
No primeiro dia, foram apresentadas as
diferentes abordagens morfológicas: abordagem
histórico-geográfica promovida pela escola
Conzeniana,
abordagem
tipo-morfológica
desenvolvida pela escola Muratoriana (ambas
coordenadas
por
Vítor
Oliveira,
da
Universidade do Porto), sintaxe espacial
(coordenada por David Viana, da Escola
Superior Gallaecia) e Gramáticas da Forma
(coordenada por Sara Eloy, do Instituto
Universitário de Lisboa). O primeiro dia
terminou com uma visita ao caso de estudo, a
parte norte da Rua Costa Cabral, compreendida
entre a Via de Cintura Interna e a Estrada da
Circunvalação (no Porto). No final, foi pedido a
cada participante que escolhesse uma das quatro
abordagens para aplicação no caso de estudo.
No segundo dia, os participantes foram
divididos em nove grupos (de três a quatro
pessoas) de acordo com a abordagem escolhida.
A partir de então, cada grupo, orientado por um
dos três professores, trabalhou no caso de
estudo utilizando a abordagem escolhida. No

último dia, e após a apresentação do trabalho
desenvolvido por cada um dos nove grupos,
realizou-se um debate comparativo entre as
diferentes abordagens no sentido de evidenciar
as potencialidades, e as eventuais fragilidades,
de cada uma delas, bem como as
complementaridades fundamentais tendo em
vista uma utilização integrada.
Seguindo a temática e o espirito do
workshop – a exploração da diversidade
morfológica
–
foi
solicitado
àqueles
participantes que se encontrassem a desenvolver
(na sua vida académica, profissional ou de
investigação) uma abordagem que se
distinguisse claramente das quatro abordagens
utilizadas, que a apresentasse numa sessão de 30
minutos. Quatro participantes (Isabel Carvalho,
Mauricio Polidori, Susana Silva e Xose Lois
Suárez) aceitaram o desafio, partilhando a sua
experiência e enriquecendo ainda mais este
espaço de troca de conhecimento morfológico.
Para além dos três professores atrás referidos
a comissão organizadora do workshop contou
com a participação de Cláudia Correia
(Universidade do Porto), Cláudia Monteiro (CM
Arquiteta), Marco Maretto (Università degli
Studi di Parma) e Teresa Marat-Mendes
(Instituto Universitário de Lisboa). O conselho
consultivo reuniu a participação de Giancarlo
Cataldi (Università degli Studi di Firenze),
Giuseppe
Strappa
(Sapienza Università di
Roma), Frederico de Holanda (Universidade de
Brasilia) e Jeremy Whitehand (University of
Birmingham).
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Figura 1. (a) Sessão de apresentação das Gramáticas da Forma e (b) trabalho de grupo.
Fotografias: Vítor Oliveira.

