
 ANEXOS - PERIFERIA URBANA: SISTEMATIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 545

ANEXO 1 

SISTEMATIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

AUTORES E OBRAS BIBLIOGÁFICAS 

Pesem os crescentes estudos dispersos internacionalmente, ocorrem a nível nacional uma 

escassa bibliografia reportada ao tema da “periferia urbana”, de modo a permitir um 

alargado estudo e caracterização das concepções e práticas relativas à “requalificação da 

periferia urbana”. Todavia, com base numa bibliografia dispersa e longe de ter conseguido 

ser exaustivo, foi possível proceder à recolha de fundamentos teóricos e práticos versando 

domínios que se cruzam com o tema, nomeadamente pela pesquisa de obras cujo conteúdo 

e alcance se sintetiza: 

 

1953 MARTIN, Walter T., (1953) - The Rural-Urban Fringe: A Study 

of Adjustment to Residence Location (Studies in Sociology),

University of Oregon Press, 1953, Dezembro, (116 p.). 

A franja rural-urbana: um estudo de ajustamento à localização 

residencial. Um estudo sociológico sobre as escolhas da habitação 

realizadas por famílias americanas e o delicado contraponto entre 

escolhas pessoais e as suas limitações exteriores. Os apêndices detalham a 

metodologia do estudo.  

 

1975 DOWNS, Anthony Downs, (1975) Opening Up the Suburbs: 

Urban Strategy for America, Yale University Press, 1975, Março, 

(232 p.). 

Abrindo os Subúrbios: Estratégia urbana para a América. Estudos 

urbanos, economia, sociologia e perspectivas da ciência política 

sobre a exclusão dos pobres dos subúrbios e das populações 

minoritárias. Fornece um programa racional e detalhado sobre a habitação e os 

problemas urbanos.  
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1978 WARNER, Sam Bass Jr., (1978) - Streetcar Suburbs: Process of 

Growth in Boston, 1870-1900 (Joint Centre for Urban Study S.),

Harvard University Press, 1962, Dezembro, (229 p.), & 1978, 

Julho, (230 p.). 

Subúrbios de ruas para automóveis: o processo de crescimento em 

Boston, 1870-1900. Nas últimas três décadas do século dezanove a 

cidade americana cresceu de uma populosa cidade mercantil, na qual quase todos 

iam a pé para o trabalho, para uma segregada metrópole moderna. A linha do 

caminho-de-ferro criou esta divisão da metrópole numa cidade comercial interior 

com bairros degradados e uma cidade exterior de subúrbios interligados. Este livro 

relata quem construiu a nova cidade, porquê, e como. Uma história detalhada de 

como e porquê o coração da cidade (particularmente Roxbury, Roxbury Ocidental e 

Dorchester) se formaram entre 1870 e 1900.  

 

1987 JACKSON, Kenneth T., (1987) - Crabgrass Frontier: The 

Suburbanization of the United States, Oxford University Press 

Inc., USA, 1987, Abril, (406 p.). 

Crabgrass Frontier: A Suburbanisação dos Estados Unidos. Este 

livro é a primeira história detalhada da vida suburbana na América 

da sua origem à cultura do “drive-in” de hoje.  

 

1989 HERINGTON, John, (1989) - Beyond Green Belts: Managing 

Urban Growth in the 21st Century, Jessica Kingsley Publishers, 

1989, Março, (80 p.). 

Para além das cinturas verdes: Gerindo o Crescimento urbano no 

século XXI. A cintura verde fez parte do pacote de medidas do 

planeamento dos anos1940 que se destinavam a proteger os 

terrenos agrícolas e parar a dispersão das vilas e cidades. É ainda um conceito 

popular apesar do facto de as condições sociais e económicas se terem alterado 

significativamente desde que as primeiras cinturas verdes foram estabelecidas. As 

maiores cidades viram o declínio da sua base económica enquanto a economia rural 

prosperava. Enquanto mais população procurava viver em pequenas cidades, mais 

ela queria proteger o ambiente e a paisagem do campo e todos gostariam de ter uma 

cintura verde em torno da sua casa. 
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Este livro é inovador pela defesa do valor das cinturas verdes. Nele se argumenta o 

facto de as cinturas verdes não se compatibilizarem com as necessidades sociais e 

económicas de hoje e que o conceito necessita de revisão. Poderão as novas 

alternativas à cintura verde serem politicamente aceitáveis? Argumenta-se que se 

torna agora necessário desenvolver um novo plano estratégico simultaneamente 

menos rígido para o novo desenvolvimento e mais sensível à necessidade de 

proteger e realçar a qualidade do ambiente que a actual política das cinturas verdes. 

  

1989 CERVERO, Robert, (1989) - America's Suburban Centres: Land-use 

Transportation Link, Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd., 1989, 

Agosto 24, (256 p.). 

Centros suburbanos da América: Ligação do transporte ao uso do solo. Este estudo 

é o resultado da análise da relação entre a forma como as áreas de trabalho 

suburbanas são concebidas e a escolha dos transportes disponibilizados aos seus 

trabalhadores. O autor está convencido que as mudanças marcantes na forma como 

as áreas de trabalho suburbanas são projectadas e construídas será essencial se se 

pretende salvaguardar a futura mobilidade regional, tanto nos Estados Unidos como 

no exterior. Os estudos iniciais em relação ao transporte suburbano, sugeriram que a 

baixa densidade, o carácter de uso único de muitos centros suburbanos de trabalho 

seria uma das principais causas dos problemas do congestionamento enfrentados no 

subúrbio. Enquanto os veículos tendem a circular sem esforço no interior da maioria 

dos parques de escritório e empreendimentos suburbanos, as estradas que a eles 

conduzem encontram-se frequentemente congestionadas dada a preponderância dos 

automóveis com um único ocupante. 

  

1990 RICHARDS, Lyn, (1990) - Nobody's Home: Dreams and Realities in a New 

Suburb, OUP Australia and New Zealand, 1990, Maio, (344 p.) 

Ninguém em casa: Sonhos e realidades num Novo Subúrbio. Este estudo sociológico 

analisa o fenómeno do novo e afluente subúrbio exterior, onde todos procuram o 

ideal da família tradicional, todos trabalham para pagar o tipo de casa que a tal 

obriga, e como consequência os subúrbios ficam desertos ao longo de todo o dia. O 

sonho de ter uma casa suburbana continua a atrair muitos homens e mulheres. No 

entanto, a realidade deste sonho transforma-se frequentemente numa casa onde 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 548 

"ninguém está em casa", porque todos terão que trabalhar para saldar os elevados 

custos dessa propriedade.“Nobody's Home” estuda este sonho e os resultados 

sociais. Com base numa análise de cinco anos sobre um subúrbio australiano, prova 

o mito da igualdade e da casa própria, e explora a aceitação dos migrantes em 

relação à comunidade familiar, a alteração das necessidades das famílias, e ideias de 

privacidade e vizinhança. Argumentando que a experiência da comunidade se 

encontra dividida por classes, lugar da família, e género, o estudo analisa as 

diferenças entre os desejos de homens e mulheres em relação a vizinhos, amizades 

locais e grupos. 

 

1990 STILGOE, John R., (1990) - Borderland: Origins of the 

American Suburbs, 1820-1939, Yale University Press, 1990, 

Agosto, (368 p.) 

Borderland: As origens dos Subúrbios americanos, 1820-1939.

Este estudo retrata os subúrbios americanos a partir dos seus 

primórdios, de meados de 1800 ao início da II Guerra Mundial e 

centra-se na sua aparência, na reacção das pessoas e na sua importância para a 

sociedade.  

 

1991 GINZBERG, Eli & STANBACK, Thomas M., (1991) - The New 

Suburbanization: Challenge to the Central City (Eisenhower 

Center Studies in the New Economy), Westview Press Inc., U.S., 

1991, March, (96 p.). 

A nova suburbanização: o desafio à cidade central. Motivados 

pela mudança na ênfase dada mais aos serviços do que aos bens 

manufacturados, a composição industrial e o emprego nas 14 grandes economias 

metropolitanas dos EUA analisados evidenciam uma mudança drástica desde 1970. 

Embora cada vez mais especializada em serviços de alto nível, as áreas centrais 

cidades têm continuado a ser o ponto focal das actividades económicas no seio da 

metrópole, com a média de empregos a render mais ganhos. O livro termina com 

uma análise crítica às políticas alternativas que possam aumentar o acesso ao 

emprego, tanto no plano do centro das cidades como nos subúrbios.  
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1991 MERRIMAN, John M., (1991) - The Margins of City Life: 

Explorations of the French Urban Frontier, 1815-1851, Oxford 

University Press Inc., USA, 1991, April 1, (330 p.)  

As margens da vida da cidade: Explorações da fronteira urbana 

francesa, 1815-1851. Ao contrário da maioria dos historiadores em 

França, que clamam um forte contraste entre as cidades e as zonas 

rurais, John Merriman centra-se nas margens espaciais e sociais da vida urbana, os 

“faubourgs”, ou subúrbios, onde migrantes rurais e os trabalhadores pobres das 

cidades se congregam em número cada vez maior na primeira metade do século 

XIX. Aos olhos da elite urbana, os homens e mulheres da periferia assemelham-se 

aos bárbaros às portas da civilização. O livro analisa as tradições culturais e sociais, 

como expresso em festivais, em canções, em greves e em movimentos políticos, que 

teve raiz nestas áreas. Vizinhanças em solidariedade foram desenvolvidas com base 

num sentido colectivo de exclusão em relação ao centro urbano. Elites urbanas 

aperceberam-se que as ‘desrespeitáveis’ pessoas que haviam empurrado para os 

subúrbios se foram tornando num anel de comunidades trabalhadoras organizadas, 

“o cordão que talvez possa envolver os nossos pescoços um dia”. Para se 

conhecerem as “franjas” será necessário conhecer também o centro, argumentava 

Merriman, pois a periferia de vida urbana era um espelho no qual as classes 

superiores francesas viam os aspectos mais assustadores do seu mundo. 

 

1991 SCHNEIDER, Mark, (1991) - The Competitive City: Political Economy of 

Suburbia (Pitt Series in Policy & Institutional Studies), University of Pittsburgh 

Press, 1991, Abril, (261 p.). 

A cidade competitiva: Economia política do subúrbio. Este trabalho analisa o efeito 

da competição entre as comunidades suburbanas para atrair residentes e as empresas 

com os melhores serviços públicos e os mais baixos impostos. Usando dados de uma 

grande amostra de cidades suburbanas, Mark Schneider apresenta um 

desenvolvimento teórico para a compreensão das políticas públicas e integra esta 

perspectiva com trabalhos recentes sobre o poder dos burocratas para controlar 

orçamentos.  
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1992 GARREAU, Joel, (1992) - Edge City: Life on the New Frontier, 

Anchor Books, U.S., 1992, Setembro, (548 p.) 

Cidade da bordadura: Vida na nova fronteira. As cidades 

americanas sempre tiveram as suas baixas (downtowns). A baixa foi 

sempre o local onde esteve a acção: compras, espaço de trabalho e 

mesmo residências. Mas uma nova forma de desenvolvimento está 

agora a tomar lugar nas áreas metropolitanas Americanas: desenvolvimento de 

escritórios nos subúrbios e para além deles. Garreau narra a história de várias áreas 

metropolitanas, como São Francisco, Boston, Atlanta e Washington e explica como 

o desenvolvimento do terciário está a criar no território um novo relacionamento 

com os subúrbios. Muitos empregos deixaram de estar localizados na área da baixa 

ou do centro convencional, à medida que amplas extensões de estacionamento e vias 

rápidas de seis faixas suplantam as antigas vias territoriais de duas faixas. 

Um antídoto para a opinião de que o automóvel e o subúrbio são terríveis 

influências sobre o desenvolvimento urbano, este livro analisa o lado positivo das 

“Edge Cities” (Cidades de Bordadura), crescimento dos novos centros de 

desenvolvimento económico nas fronteiras da cidade tradicional. O livro reúne 

descrições e debates no domínio do desenvolvimento suburbano sobre importantes 

cidades de bordadura. Embora de forma optimista, o livro proporciona uma nova e 

surpreendente perspectiva sobre o estado de evolução das cidades americanas. 

 

1992 ROWE, Peter G., (1992) - Making a Middle Landscape, The 

MIT Press, 1992, Setembro, (336 p.). 

A construção de uma paisagem intermédia. O actual 

desenvolvimento metropolitano suburbano, de lares de uma só 

família, centros comerciais, escritórios e empresas e sistemas de 

rodovias, constituem aquilo a que Peter Rowe chama de 

“paisagem intermédia” entre a cidade e o campo. Olhando de perto a América 

suburbana, em termos de concepção e planeamento físico, Rowe constrói um 

cenário para uma nova forma de ver e construir o subúrbio, completando-o com 

suportes teóricos e uma orientação para o seu desenho.  
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1993 SCULLY, Vincent & KATZ, Peter,  (1993) - New 

Urbanism: Toward an Architecture of Community, 

McGraw-Hill Education, 1993, Julho, (224 p.). 

Novo Urbanismo: Por uma arquitetura de 

comunidade. Reagindo à recente expansão suburbana 

e ao desenvolvimento urbano falhado, formou-se uma 

coligação de arquitectos inovadores, de empreendedores e de construtores no que 

ficou conhecido de “New Urbanism”. Este movimento procura trazer de volta as 

amenidades básicas que tornam viáveis as comunidades, tais como: a diversidade 

cultural da habitação; o acesso fácil ao trabalho, ao lazer e às escolas; e transporte 

eficiente. O livro - “New Urbanism”, apresenta este movimento aplicado às 

"cidades de bordadura" nas franjas urbanas das actuais áreas metropolitanas, bem 

como em comunidades satélite segregadas. Nele se destaca o trabalho de urbanistas 

e arquitectos como Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk e Peter Calthorpe, e se 

apresentam especificações de projecto para a construção de cidades onde se possa 

viver no século XXI. Os seus avançados conceitos de planeamento, propõem uma 

visão de futuro que combina o melhor do passado com a realidade e as modernas 

conveniências de hoje. A este propósito do “Novo Urbanismo” e dos seus autores, 

da contracapa deste livro se retira o que a Time Magazine refere em relação à 

dinâmica revolução do seu desenho urbano, como "Um crescente movimento para 

substituir a inestética expansão”. Partindo de uma tendência mais ampla para a 

restauração da comunidade e preocupação por um ambiente mais sustentável, o 

“Novo Urbanismo” aborda muitas questões cruciais actuais: o declínio das cidades 

americanas, a reconstrução das suas infra-estruturas em ruínas, o acesso à habitação, 

a criminalidade e o congestionamento de tráfego. Os defensores desta nova e ousada 

concepção sugerem alternativas à actual expansão e isolamento, que vêem como 

consequência de cinco décadas de crescimento suburbano mal planeado. À 

semelhança do êxito dos bairros mais antigos e das pequenas cidades, os desenhos 

do “Novo Urbanismo” integram habitações, lojas, áreas de trabalho, parques e 

instalações civis em comunidades integradas tanto estética como funcionalmente. A 

acessibilidade é um importante factor sendo a pedonalização fundamental, mas 

carros não são excluídos. Os locais públicos estão no centro destes desenhos, em que 

se consideram as áreas mais valorizadas para parques, escolas, igrejas, salas de 

reunião e demais utilizações cívicas. O “Novo Urbanismo” defende ainda uma 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 552 

ambiciosa agenda para a construção e reconstrução de bairros, cidades e vilas. 

Apresentam casos de intervenção seguindo este novo conceito, como um “resort”

urbano na Florida, um plano de revitalização para o núcleo em degradação da baixa 

de Los Angeles. Apresenta-se o caso do maior projecto de "renovação urbana" da 

América envolvendo a habitação no Texas e uma "comunidade sustentável", para 

12.000 habitantes na Columbia Britânica. Iniciadas por empreendedores, agências 

governamentais e grupos de cidadãos, estes projectos pioneiros de intervenção 

oferecem soluções simples e atraentes para muitos problemas de planeamento 

urbano.  

 

1993 Department of Environment, (1993) - The Effectiveness of Green Belts (Planning 

Research Programme), The Stationery Office Books, 1993, Agosto, (282 p.). 

A eficácia das cinturas verdes. As cinturas verdes têm constituído uma pedra 

angular da política de planeamento na Inglaterra e na Escócia há mais de 35 anos. 

Percebida como de sucesso na prossecução dos seus fins, incluindo o controlo da 

expansão e salvaguarda da paisagem, as cinturas verdes continuam a atrair um apoio 

generalizado. Serão elas eficazes? Quais as possíveis implicações das cinturas 

verdes no futuro? Será este o melhor caminho a seguir? O livro apresenta casos de 

estudo de 28 áreas, uma análise detalhada de dados sobre o controlo do 

desenvolvimento e informações relativas aos recursos, entrevistas sobre o tema do 

desenvolvimento e conservação, tornando-se num dos mais completos estudos.  

 

1994 MacBURNIE, Ian et. al. (Dominic Papa, Jonathan Woodroffe (Editor)), (1994) -

The Periphery (Architectural Design S.), Wiley-Academy, 1994, Março, ISBN: 

1854902393, (120 p.). 

A periferia. A condição da periferia urbana, desde há muito tem sido entendida 

como a demarcação dos limites da cidade onde a forma construída confronta com o 

território não-construído e onde o artificial confronta com o natural. Constitui 

tradicionalmente implícita, uma zona de limitadas ambições políticas onde a 

fragmentada infra-estrutura se sobrepõe à forma urbana dispersa, e onde o histórico, 

o elemento natural e o expectante coexistem. Uma vez que a expansão urbana se 

associou à expansão da cidade, a periferia chamou recentemente a atenção dos 

media. Em “The Periphery”, a Architectural Design explora estas sedutoras 
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qualidades marginais e apresenta uma selecção dos ensaios de arquitectos, como 

Carsten Juel-Christiansen, Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, Steven Holl e teóricos, 

como Joel Garreau, Paul Virillo e outros da Europa e da América do Norte, 

empenhados neste discurso debatido e investigado desde os anos 50 e 60. Em 

relação a um tema que é agora visto como uma fonte para soluções metropolitanas 

contemporâneas, uma nova ênfase tem sido dada ao redireccionar as investigações, 

na busca de novas e ambiciosas formas de urbanidade e para adoptar novas 

estratégias para a cidade do século XIX. 

  

1994 GIRLING, Cynthia L. & HELPHAND, Kenneth I.,  (1994) -

Yard, Street, Park: Design of Suburban Open Space, John 

Wiley & Sons Inc., 1994, Julho, (256 p.). 

Quintal, rua, parque: Desenho do espaço suburbano livre. A 

maior parte da habitação suburbana americana foi planeada como 

um produto e não como uma comunidade. Este livro examina os 

problemas e desafios do desenvolvimento suburbano e propõe uma solução: a 

concepção de redes bem interligadas de espaços abertos ligando o espaço privado 

dos quintais privados a parques de todas as escalas, dos parques de recreio de bairro 

a sistemas de parques de nível local e regional, usando corredores verdes e ruas que 

permitam um tráfego seguro de peões e bicicletas. 

Com os subúrbios absorvendo uma maior quota de desenvolvimento, uma nova 

geração de urbanistas e arquitectos orientam as suas atenções para a criação de 

novas formas suburbanas. Analisando as raízes históricas do novo subúrbio e os 

êxitos “clássicos” de uma nova concepção de cidade, o livro explora as teorias do 

planeamento levaram aos subúrbios e descreve formas de intervenção aplicáveis ao 

espaço livre e que promovam os subúrbios em comunidades mais sustentáveis e 

vivenciais.  

Traduzindo-se numa análise da história do desenvolvimento urbano e numa nova 

abordagem do planeamento urbano, este livro foi concebido para ajudar projectistas, 

urbanistas e empreendedores de comunidades suburbanas. Os autores analisam 

subúrbios concebidos e desenvolvidos por empreendedores, numa abordagem 

dinâmica ao desenvolvimento suburbano, alicerçado em exemplos históricos e em 

métodos de planeamento do espaço livre que poderão ser aplicados aos novos ou aos 

existentes empreendimentos para os transformar em comunidades vivenciais 
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sustentáveis. Apresenta-se um olhar para as origens históricas do subúrbio moderno 

- dos empreendimentos do século XIX ao pós-II Guerra Mundial, tal como a 

evolução de Riverside e Levittown. Analisa histórias "clássicas" de sucesso quanto 

a novas concepções de cidade, incluindo Reston, Virginia e Columbia, Maryland. 

Diagnosticam-se os aspectos problemáticos da maioria dos subúrbios concebidos e 

desenvolvidos por empreendedores. Sublinham-se os métodos para o 

desenvolvimento de redes de espaços livres ligando espaços públicas e privados de 

todas as escalas por meio de corredores verdes, ligações pedonais e arruamentos 

redesenhados. Exploram-se ainda, as novas tendências do desenho suburbano, 

incluindo “Technoburbs”, “Ecoburbs”, “Bolsas Pedonais” e comunidades 

neotradicionais. 

 

1994 LANGDON, Philip, (1994) - A Better Place to Live: Reshaping 

the American Suburb, University of Massachusetts Press, 1994, 

Julho, (296 p.). 

Um melhor lugar para viver: Redesenhando o subúrbio 

americano. Neste trabalho, Langdon explora a forma como o 

típico subúrbio americano dos últimos 50 anos tem agravado 

stress e sugere melhores alternativas. Ele desenvolve uma crítica quanto a práticas 

existentes e apresenta sumariamente alguns dos melhores trabalhos em realização 

por uma nova geração de urbanistas e arquitectos.  

 

1994 PALEN, John J., (1994) - The Suburbs, McGraw-Hill Education, 

1994, October, ISBN: 0070481288, (236 p.). 

Os Subúrbios. Apesar de um maior número de americanos serem 

agora “suburbanitas” do que residentes na cidade, há muito 

pouco escrito sobre os subúrbios. Em termos de uma análise 

global (em vez de simples casos de estudo), há apenas um 

punhado de histórias urbanas sobre os subúrbios do século XX, e a maioria delas foi 

escrita há mais de uma década atrás. O novo texto de John Palen, “The Suburbs”,

revoluciona e facilita a discussão sobre os novos subúrbios. Surge como uma visão 

muito actualizada e global dos subúrbios contemporâneos e da sua história. Este 

trabalho contém dados do Censo de 1990, sendo também o único estudo a detalhar e 

a debater o dramático incremento da suburbanização africano-americana, asiática e 
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latina. “The Suburbs” aborda ainda tópicos como os mitos relativos às mulheres e 

famílias dos subúrbios, o “malling” da América, e as comunidades utópicas 

planeadas. 

 

1994 WENTLING, James W., (1994) - Designing a Place Called 

Home: Reordering the Suburbs, Chap. & H., 1994, Novembro, 

(256 p.).  

Desenho de um lugar chamado casa: Reordenamento dos 

Subúrbios. Este estudo investiga os antecedentes históricos e as 

novas tendências em relação à concepção da habitação 

suburbana. Nele se analisam os aspectos do desenho, dos detalhes interiores ao 

planeamento da comunidade, fornecendo-se uma perspectiva integrada 

relativamente ao desenho suburbano.  

 

1995 Department of Environment, (1995) - Green Belts (Planning Policy Guidance 

Notes), The Stationery Office Books, 1995, Janeiro, (14 p.). 

Cinturas verdes (notas de orientação para o planeamento). Este PPG (Planning 

Policy Guidance Notes) substitui a versão de 1988 do PPG2 e do aconselhamento 

em cinturas verdes. Afirma as intenções gerais da política das “Cinturas Verdes”,

incluindo a sua contribuição para os objectivos do desenvolvimento sustentável; 

com ligeiras alterações reafirma os fins específicos da inclusão de terrenos em 

“Cinturas Verdes”; especificando pela primeira vez os objectivos para a utilização 

do solo em “Cinturas Verdes” proporciona à política uma maior confiança; 

confirma que as “Cinturas Verdes” devem ser protegidas, aconselhando sobre a 

definição dos limites e sobre a salvaguarda das necessidades para um 

desenvolvimento de longo prazo; mantém a presunção contra o inadequado 

desenvolvimento no interior das “Cinturas Verdes”; e estabelece as categorias de 

um desenvolvimento adequado, pela provisão para o futuro das grandes áreas 

desenvolvidas e revendo políticas de reutilização dos edifícios. 

 

1996 Council of Europe, (1996) - The Status of Major Cities and Their Peripheries 

(Local and Regional Authorities in Europe), 1996, ISBN: 9287131406, (158 p.). 

O estatuto das grandes cidades e das suas periferias na Europa. As grandes cidades 
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têm um papel essencial a desempenhar na promoção do bem-estar social e de uma 

economia sólida. Isso depende da sua capacidade de adaptação a um ambiente em 

evolução rápida e para resolver os seus problemas. O objectivo do presente relatório 

é analisar o tema das estruturas institucionais necessárias para garantir a necessária 

coordenação entre o centro da cidade e a sua periferia e para satisfazer os interesses 

dos diferentes grupos dentro da área metropolitana. Cinco estudos de caso analisam 

a situação em Copenhaga, Frankfurt, Budapest, Roterdão e Varsóvia. Eles são 

complementados por um resumo da legislação nacional adoptada por alguns dos 

Estados membros, a fim de garantir o desenvolvimento equilibrado das maiores 

áreas urbanas.  

 

1996 HARRIS, Richard,  (1996) - Unplanned Suburbs: Toronto's 

American Tragedy, 1900 to 1950 (Creating the North American 

Landscape S.), The Johns Hopkins University Press, 1996, Abril, 

(352 p.). 

Subúbios não planeados: Tragédia americana de Toronto, 1900 

a 1950. Este trabalho analisa a história social de Toronto, 

mostrando que os seus subúrbios anteriores a 1939 foram social e etnicamente e 

diversificados, com um grande número de famílias norte-americanas de baixo poder 

económico construindo as suas casas na orla urbana. O trabalho analisa a 

descentralização do emprego do “colarinho-azul” como a razão para as famílias da 

classe trabalhadora abandonarem a cidade. Embora havendo vantagens - casa 

própria, jardim e acesso ao campo - os empreendimentos do subúrbio não planeado 

conduziram ao aumento dos custos dos serviços necessários. O autor mostra como à 

década de 1920, muitas famílias haviam caído em mora e perderam as suas casas 

como resultado da subida dos impostos aplicáveis à propriedade - uma tendência 

que se agravou com o início da Grande Depressão. O texto conclui que mesmo uma 

quantidade mínima de planeamento poderia ter ajudado a manter as vantagens da 

habitação própria e a reduzir os custos públicos. 

 

1996 LEWIS, Paul G., (1996) - Shaping Suburbia: How Political Institutions Organize 

Urban Development (Pitt Series in Policy & Institutional Studies), University of 

Pittsburgh Press, 1996, Novembro, (208 p.). 
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Dando forma ao Subúrbio: Como é que as instituições políticas 

organizam o desenvolvimento urbano. Este estudo preconiza que 

uma lógica política fundamental está subjacente aos padrões do 

crescimento suburbano nos E.U. Usando dados dos estudos de 

caso de Denver e Portland, o autor demonstra que a geografia 

política de uma área metropolitana pode desempenhar um papel 

essencial na formulação dos seus subúrbios. Em “Shaping Suburbia”, Paul Lewis 

apresenta a filosofia subjacente à conhecida hipótese de que a fragmentação política 

está associada à expansão suburbana. Ele desenvolve o pensamento, fornecendo um 

novo índice numérico de fragmentação política metropolitana, e posteriormente testa 

numa análise empírica a sua inutilidade. Ele investiga ainda os efeitos da 

fragmentação política, recorrendo aos casos de estudo quanto aos efeitos das 

políticas da estrutura organizacional estaduais e locais e de acção sobre o 

desenvolvimento económico local. 

 

1996 Roger Silverstone, (1996) - Visions of Surburbia, Routledge, an 

imprint of Taylor & Francis Books Ltd., 1996, Dezembro 5, (328 

p.). 

Visões do Subúrbio. Das pequenas quintas isoladas dos anos 30 

Britânicos à habitação funcional e sem vedação da América dos 

anos 50, das elegantes villas da Londres vitoriana às construções 

de tijolo de Sydney dos anos 50, a arquitectura e as paisagens poderão variar de uma 

cena suburbana para outra. Contudo o subúrbio mantém-se como encarnação do 

mesmo desejo, na criação de culturas médias para classes médias e de espaços 

médios na América média, no Reino Unido e na Austrália. “Visions of Suburbia”

considera a emergência deste espaço arquitectónico, deste conjunto de valores e 

deste modo de vida. Os seus contribuintes consideram subúrbio e a forma suburbana 

no ponto de vista da sua produção, do seu consumo e da sua representação. 

Centrando-se no subúrbio, cada ensaio examina o que é que torna o subúrbio tão 

distinto e o que tornou o subúrbio tão central na cultura contemporânea. 
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1997 McAULIFFE, Chris, (1997) - Art and Suburbia (World Art S.), 

Craftsman House, 1997, Fevereiro, (136 p.). 

Arte e Subúrbio. Traduz-se numa exploração de imagens do 

subúrbio da Austrália, com obras do virar do século de Arthur 

Streeton e Frederick McCubbin, através dos devaneios 

modernistas suburbanos de Clarice Beckett na década de 1930 e 

do tempo surreal da Guerra com “streetscapes” de Albert Tucker, aos artistas de 

hoje. Imagens de artistas são justapostas com material visual documentando o 

crescimento do subúrbio e a comercialização dos seus ícones centrais, o “Dream 

Home”. Imagens de mais de 30 artistas australianos são reproduzidas. Este trabalho 

apresenta uma análise detalhada para estas diversas respostas, concentrando-se na 

arte das últimas três décadas. As obras debatidas vão desde o banal de Dale Hickey 

e Jenny Watson, às sensibilidades pop de Jon Campbell e Howard Arkely, e ao 

mordente desenho suburbano de Carrol Jerrums, Jon Cattapan e Tracey Moffat. Os 

capítulos incluem: o subúrbio invisível; o subúrbio condenado; anti-suburbanismo; 

da década de 1960, uma nova tolerância; da década de 1970, as culturas de subúrbio; 

das décadas de 1980 e 1990, suburbanos e orgulhosos. 

 

1997 TEAFORD, Jon C., (1997) - Post-suburbia: Government and 

Politics in the Edge Cities, The Johns Hopkins University Press, 

1997, Fevereiro, (224 p.) 

Pós-subúrbio: Governo e política em cidades da bordadura. Os 

anos que se seguiram ao fim da II Guerra Mundial assistiram ao 

início de um novo tipo de comunidade em que se misturaram as 

características do subúrbio com as do centro da cidade. Ao longo de décadas estas 

"cidades de bordadura", foram-se tornando em permanentes características da 

paisagem regional. Neste livro se caracteriza o aparecimento destas áreas e se 

explica por quê e como se desenvolveram. Descreve-se ainda a adaptação das 

tradicionais formas de governação aos ideais e às exigências do mundo em mudança 

ao longo da franja metropolitana, mostrando-se como os municípios pós-suburbanos 

tiveram de adequar um governo que perpetuasse os ideais da vida numa cidade de 

pequena escala, prevendo ao mesmo tempo, uma ampla base tributária para pagar 

todos serviços municipais necessários. O autor analisa seis condados entre os 

pioneiros do mundo pós-suburbano: Suffolk e Nassau em Nova Iorque; Oakland em 
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Michigan; DuPage em Illinois; Saint Louis no Missouri, e Orange na Califórnia. 

Embora os governos dos condados tenham assumido novas funções coordenadoras, 

conclui-se que os municípios ao longo da franja metropolitana mantiveram a sua 

independência e autoridade. Subjacente a este equilíbrio de poderes foi a persistente 

adesão à tradição de base das regras suburbanas. Apesar das mudanças na economia 

e no aspecto da franja metropolitana, esta ideologia reteve o seu apelativo entre os 

eleitores pós-suburbanos, desobedecendo à perspectiva da grande centralização da 

autoridade. A franja pode ter parecido pós-suburbana, mas tradicionais atitudes 

suburbanas continuaram a influenciar o curso de desenvolvimento governamental. 

 

1997 RUSK, David, (1997) - Cities Without Suburbs, The Woodrow 

Wilson Center Press, 1997, Março, (168 p.), 

Cidades sem Subúrbios. Publicado em 1993, nesta análise das 

cidades se alega que a América deve terminar o isolamento da 

cidade central relativamente aos seus subúrbios, a fim de contra-

atacar os seus problemas urbanos. Baseado num estudo de dados 

dos Censos de 522 cidades centrais em 320 áreas metropolitanas dos E.U. de 1950 a 

1990, demonstra-se que as cidades aprisionadas dentro dos seus antigos limites 

sofreram com uma grave segregação racial e o surgir de uma subclasse urbana. 

Todavia, com o alargamento de poderes a todo o território, algumas cidades mesmo 

pouco desenvolvidas, não atingiram o limite crítico de pobreza, dependência e 

criminalidade, estando a ser bem sucedidas. Estas cidades, denominadas por Rusk 

de “elásticas”, têm partilhado de alargado desenvolvimento. Pelo contrário, as 

cidades “não-elásticas", deixaram a matéria colectável da classe média ficar fora 

dos limites da cidade e acabaram por sofrer uma grande segregação por raça e classe 

económica. 

 

1997 BINGHAM, By, (1997) - Beyond Edge Cities, Garland Science, 

1997, Outubro 16, (250 p.). 

Para além das cidades da bordadura. Retomando o ponto onde 

parou o livro de Joel Garreau “Edge City”, o autor analisa o 

crescimento e as funções especializadas (por exemplo, a indústria, 

os serviços de saúde, o comércio, os serviços e comércio, bem 

como os serviços de informação), de sete tipos de cidades de bordadura em Ohio. 
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1997 MOE, Richard & WILKIE, Carter, (1997) - Changing Places: 

Rebuilding Community in the Age of Sprawl, Henry Holt & Co., 

1997, Outubro, (288 p.). 

Lugares em mudança: Reconstruindo a comunidade na idade da 

dispersão urbana. Os autores desenvolvem um argumento bem 

articulado numa orientação para a preservação no âmbito do 

planeamento urbano que respeite os valores arquitectónicos. Trata-se de uma 

argumentação que tem caído em saco roto, uma vez que a política urbana, as 

prioridades políticas e os poderosos interesses do desenvolvimento urbano têm sido 

contra. Nesta realidade, a contribuição do trabalho é a de sugerir que a preservação 

não seja apenas uma questão de salvaguarda da arquitectura histórica e dos lugares 

históricos, mas também uma questão de restauro e reconstrução de comunidades 

urbanas destroçadas. “Preservação é o trabalho de salvar lugares especiais e a 

qualidade de vida que suportam. Tem a haver mais do que com tijolos, 

balaustradas, colunas, e cantarias de pedra … Tem a haver com a forma como os 

indivíduos, famílias e comunidades se juntam em bons ambientes” (p. 240). Para 

além da retórica do planeamento, apresentam-se e estudos de casos detalhados de 

New Orleans, Memphis, Pittsburg e instantâneos de outras grandes e pequenas 

cidades, ilustrando como se poderá fazer a ligação entre preservação histórica e 

comunidade. Releva-se a atenção dada à “comunidade”, como factor crítico no 

restabelecimento de um ambiente hospitaleiro na América urbana. 

 

1998 CLAPSON, Mark, (1998) - Invincible Green Suburbs, Brave New 

Towns: Social Change and Urban Dispersal in Post-war 

England, Manchester University Press, 1998, Janeiro, (224 p.). 

Invencíveis subúrbios verdes, bravas novas cidades: A alteração 

social e a dispersão urbana no pós-guerra na Inglaterra. Este 

estudo analisa o fenómeno do movimento em massa de pessoas 

para longe das cidades e dos centros urbanos, para viver nos novos 

empreendimentos e cidades construídas a partir da II Guerra Mundial. Grande parte 

desta migração foi incentivada por políticas habitacionais e realizada 

voluntariamente. As aspirações e as experiências das muitas pessoas que mudaram 

para os subúrbios e as novas cidades, são consideradas centrais para a compreensão 

da sociedade pós-guerra. Usando a sociologia, os materiais do planeamento urbano, 
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a história e outras fontes, analisa-se a construção dos modernos subúrbios, sendo 

dada especial atenção à expansão da classe trabalhadora presente nos subúrbios 

numa época de crescente afluência e consumo. Mark Clapson detalha os fenómenos 

de suburbanização no século XX, especialmente aos olhos da classe trabalhadora. E 

não explica apenas o planeamento central do governo na implementação da 

dispersão urbana, mas destaca em profundidade o “generalizado ethos anti-

suburbano” da cultura britânica. 

 

1998 THOMAS, G. Scott, (1998) - The United States of Suburbia: 

How the Suburbs Took Control of America and What They Plan 

to Do with It, Prometheus Books, 1998, Novembro, (290 p.). 

Os Estados Unidos do subúrbio: Como os subúrbios tomaram o 

controlo da América e o que planeiam fazer com isso. Auto-

entrevista com G. Scott Thomas: 

Será que América está agora a entrar na Idade Suburbana? Mas a suburbanização 

não se vem arrastado por um meio século? Algumas cidades americanas tinham 

subúrbios antes da Guerra Revolucionária. Outros começaram a desenvolver-se um 

pouco depois. Brooklyn, por exemplo, começou como um subúrbio da cidade de 

Nova Iorque no início dos anos de 1800. Contudo, é correcto dizer que o verdadeiro 

“boom” suburbano começou após a II Guerra Mundial. A diferença é que agora 

subúrbios atingiram a massa crítica necessária para controlar a política americana. 

Antes os eleitores suburbanos seguiam a liderança dos seus homólogos nas grandes 

cidades, mas agora têm total controlo do poder nacional, tendo controlado 

suficientes votos eleitorais até 1996 elegendo o presidente os assentos no Congresso. 

Não se poderá contestar que suburbanitas ditassem o curso da América no século 

XX. 

Será que o subúrbio tenha alcançado uma “massa crítica”? Quão poderosos se terão 

tornado os subúrbios? Alguns números serão suficientes para uma resposta. 42% dos 

americanos vivem nos subúrbios, como refere o livro. Compare-se isso às principais 

cidades do país, que contêm menos de 17% de americanos. Trata-se de um 

desequilíbrio espantoso, uma vez que essas mesmas cidades tinham mais habitantes 

do que aqueles mesmos subúrbios 50 anos atrás. Os eleitores suburbanos 

controlaram 320 votos eleitorais na eleição presidencial de 1996 e um candidato 

precisa apenas de 270 para vencer. As cidades controlaram apenas 36. 
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E quanto ao futuro? As diferenças entre cidades e subúrbios crescerão. A população 

dos subúrbios na América irá expandir-se 38% entre 1990 e 2020, de acordo com as 

projecções deste livro. As grandes cidades crescerão apenas 11% durante o mesmo 

período, o que significa que haverão 141 milhões de americanos a viverem nos 

subúrbios daqui a 20 anos, em comparação com apenas 49 milhões a viverem nas 

cidades. 

Os subúrbios da América crescerão. Mas o que dizer do futuro das grandes cidades? 

A mudança mais marcante será racial. Em 1990, apenas metade dos residentes de 

todas as grandes cidades pertenciam a grupos minoritários, mas esse número deverá 

crescer para 70% até 2020. A grande cidade típica, terá sensivelmente igual número 

de brancos, negros, hispânicos daqui a 20 anos. Potencialmente se poderá criar um 

ambiente muito volátil. Pesquisas mostram que as pessoas nas grandes cidades 

tendem a votar em candidatos da mesma raça, mesmo que sejam de diferentes 

partidos políticos. Já se viu isso acontecer em lugares como Nova York, Chicago e 

Miami. Vai tornar-se mais comum no futuro. 

Há esperança de um renascimento urbano fora da arena política? Muito pelo 

contrário. A maioria das grandes cidades parece ter renunciado. Eles adoptaram uma 

estratégia de “renascimento selectivo”, concentrando-se agora na construção ou 

renovação das estruturas que suburbanitas irão utilizar, uma vez que estes são os 

únicos projectos que os governos estaduais e federais dominados de suburbanos, 

estão dispostos a financiar. Mas as cidades não estão a fazer muito para ajudar os 

seus próprios contribuintes. Novos estádios nas baixas, praças, centros de convenção 

e museus são ímanes para os consumidores suburbanos. Melhorias quanto a vias-

rápidas e garagens de parqueamento automóvel actuais, são cortesias para os 

movimentos pendulares suburbanos. Mas é preciso uma ajuda massiva que não está 

disponível para resolver os problemas mais urgentes dentro da cidade, como a 

repavimentação de vias e a renovação das habitações degradadas. De todo em todo, 

trata-se de uma imagem sombria. 

Será que os subúrbios serão capazes de prosperar se as grandes cidades entrarem em 

declínio tão precipitadamente nos próximos 20 anos? Alguns especialistas dizem 

que não, mas eu discordo. Os subúrbios estão a tornar-se auto-suficientes. Basta 

olhar para Detroit.  
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1998 DANIELS, Tom, (1998) - When City and Country Collide: 

Managing Growth in the Metropolitan Fringe, Island Press, 

1998, Novembro, (420 p.) 

Quando cidade e o campo colidem: Gerindo o Crescimento na 

Franja Metropolitana. À medida que as indústrias rurais 

tradicionais como a agricultura, a silvicultura e a exploração 

mineira dão forma ao desenvolvimento residencial e comercial, o território nas 

bordaduras de áreas desenvolvidos, ou seja a franja urbano-rural, está a tornar-se na 

paisagem central que medeia a cidade e o campo, o que os subúrbios foram antes. 

Até à actualidade, esta franja rural-urbana tem sido muito ignorada nos debates 

políticos. Este livro mostra a importância e a pertinência da população e do 

crescimento económico, qualidade ambiental e da competitividade na economia 

global - e examina as implicações para a acomodação de população, e o crescimento 

económico no plano regional, e não apenas a nível local.  

 

1998 HAAR, Charles M., (1998) - Suburbs Under Siege: Race, Space 

and Audacious Judges, Princeton University Press, 1998, 

Dezembro, (280 p.). 

Subúrbios sob assédio: Raça, espaço e juízes audaciosos. Haar 

argumenta que todas as pessoas, ricas ou pobres, negras ou 

brancas, têm o direito constitucional de viver nos subúrbios. Neste 

livro ele afirma que por diversas razões, os tribunais americanos não conseguiram 

ainda questionar os regulamentos do zonamento local, os quais têm aprisionado os 

residentes urbanos pobres na miséria interior das cidades.  

 

1999 GAVIRA GOLPE, Carmen & GAVIRA GOLPE, Jose, (1999) - Madrid: Centro y 

Periferia, Editorial Biblioteca Nueva, SL, Madrid, 1999, ISBN: 8470306189, 

(157 p.) 

Madrid: centro e periferia. Este trabalho de investigação centra-se no estudo dos 

elementos e factores que explicam a dinâmica urbana experimentada na periferia

noroeste de Madrid desde os anos em que começa a transformar-se em consequência 

da expansão da cidade. A sua estrutura em dois períodos separados pela ligação 

administrativa da anexação dos terrenos que inicialmente pertenciam a Fuencarral, 
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Chamartin de la Rosa e El Pardo, permite conhecer em primeiro, os parcelamentos, 

actuações urbanas originais que se realizam sobre um âmbito rural de pequenas e 

estreitas parcelas possuídas por um elevado número de pequenos proprietários e 

alguma outra entidade. Parcelamentos, por outra parte, afectam exclusivamente 

terrenos do antigo município de Fuencarral e se fazem com a autorização da 

Autarquia.  

 

1999 SAINT, Andrew, (1999) - London Suburbs, Merrell Publishers 

Ltd., 1999, Abril 1, (240 p.). 

Os Subúrbios de Londres. De um ideal utópico para a realidade 

do fim do século XX, este livro levanta questões sobre a 

contínua tentativa de ligar a cidade com o campo. Se se ficou 

farto em Bromley, enfastiado em Chislehurst ou suicida em 

South Woodford, então este estudo de vários autores, pode traduzir-se num guia 

para os ambientes da periferia de Londres. Não só dá a ideia de que os subúrbios são 

um deserto arquitectónico desprovido de interesse para todos, menos para os 

vendedores imobiliários, como faz notar que em muitos aspectos, os subúrbios de 

Londres onde se realizaram algumas interessantes experiências sócio-arquitetónicas 

- desde as modernistas rapsódias de Roehampton para a Veneza de Thamesmead em 

vidro-e-betão armado, até à quinta essência urbana da arcada do Subúrbio de 

Hampstead Garden, lar do primeiro cul-de-sac no mundo.  

O livro não se furta a alguns dos ideais suburbanos menos felizes, nele se 

encontrando também Becontree, Barking, Beckton e Broadwater Farm - juntamente 

com outros lotes de feio, tedioso, remoto, monótono e outras intervenções 

criminosas. 

1999 NIVOLA, Pietro S., (1999) - Laws of the Landscape: How 

Policies Shape Cities in Europe and America (Brookings 

Metropolitan Series), The Brookings Institution, 1999, Abril, 

(120 p.). 

Leis da paisagem: Como políticas dão forma a cidades na Europa 

e na América. Comparando as áreas metropolitanas dos E.U. aos 

padrões de desenvolvimento na Europa, Nivola analisa o desenvolvimento da 

suburbanização na América: será o crescimento apenas o resultado das forças de 

mercado?; Quanto da intervenção do governo tem sido indesejável?; e que 
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mudanças nas políticas públicas teriam efeito prático? 

1999 FORSYTH, Ann, (1999) - Constructing Suburbs: Competing 

Voices in a Debate Over Urban Growth (Cities & Regions: 

Planning, Policy & Management S.), Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Books Ltd., 1999, Maio 24, (212 p.). 

Construindo Subúrbios: Vozes em competição num debate sobre o 

crescimento urbano. Examinando o debate entre activistas e 

planeadores profissionais sobre a visão do futuro de um grande corredor crescente 

em Sydney, na Austrália, no presente caso de estudo faz-se a história do 

desenvolvimento dos tardios anos de 1960 a meados de 1990, durante os quais 

surgiram graves problemas ambientais e financeiros.  

 

1999 DOMROSE, Ulrich, (1999) - Periphery as Place: The Hellersdorf Project (Edition 

Photo Art S.),  Arnoldsche, Germany, 1999, Maio 27, (196 p.). 

A Periferia como o lugar: O projeto de Hellersdorf. A imagem e o texto deste livro 

ajudam a esclarecer a vida em fixações “satélite” às portas de Berlim, que são 

representativas de tantos e tão vastas selvas de betão armado por todo o mundo, 

mesmo assim são excepcionalmente individuais.  

 

1999 HARRIS, Robert Harris & LARKHAM, P.J., (1999) -

Changing Suburbs: Foundation, Form and Function (Studies 

in History, Planning & the Environment), Spon Press, 1999, 

Junho 24, (296 p.). 

Alterando os Subúrbios: Fundação, Forma e Função. Neste 

trabalho se demonstra como muda com o tempo e localização 

geográfica, tanto o subúrbio como o significado do suburbanismo. Reúnem-se aqui 

as disciplinas de história, geografia e sociologia, juntamente com sub-disciplinas tão 

diversas como o estudo do género, da história da arte e da morfologia urbana, com 

vista a revelar a natureza do subúrbio desde o século XIX até aos nossos dias. 

Ao contrário de uma crença popular, os subúrbios não são um fenómeno recente, 

nem se assumem da mesma forma em todos os lugares. Os autores deste livro 

demonstram como os subúrbios e o significado do suburbanismo mudam com o 
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tempo e com a localização geográfica. As disciplinas de história, geografia e 

sociologia, juntamente com outras diversas sub-disciplinas se reúnem para revelar a 

natureza dos subúrbios desde o século XIX até aos nossos dias, da Inglaterra à 

América do Norte e à Austrália. São protagonistas nesta obra: Peter Newby. Mark 

Turner. Richard Turkington. J.W.R. Whitehand. C.M.H. Carr. Richard Harris. Larry 

Mccann. Robert Lewis. Veronica Strong-Boag. Isabel Dyck. Kim Inglaterra. Louise 

Johnson. Tony Dingle. 

 

1999 HARRIS, Richard, (1999) - Unplanned Suburbs: Toronto's 

American Tragedy, 1900 to 1950 (Creating the North American 

Landscape S.), The Johns Hopkins University Press, 1999, 

Novembro 15, (352 p.). 

Subúrbios não planeados: Tragédia americana de Toronto, 1900 

a 1950. É consensual que só o crescimento em massa dos 

subúrbios depois da II Guerra Mundial tornou possível a vida suburbana ao alcance 

de trabalhadores de “colarinho azul”, aos imigrantes e às minorias étnicas. Neste 

estudo sobre Toronto, Richard Harris mostra que, mesmo os subúrbios anteriores à 

guerra, foram social e etnicamente diversos, com um número significativo de 

famílias norte-americanas de baixa poder económico, construindo as suas casas na 

orla urbana. Já em 1900, segundo Harris, a descentralização do emprego de 

“colarinho azul” incentivou as famílias da classe trabalhadora a deixar a cidade, 

muitos delas tirando partido do laxismo dos regulamentos suburbanos para construir 

casas próprias. 

Num curto prazo as vantagens eram óbvias: uma casa própria, um jardim e acesso ao 

meio rural envolvente. Mas os empreendimentos não planeados, por isso dispersos, 

levaram o custo dos serviços necessários a aumentos dramáticos. Inevitavelmente, 

os impostos sobre a propriedade aumentaram, e em muitos casos para além da 

capacidade das famílias da classe trabalhadora de os pagar. Mesmo em relação aos 

anos de 1920, Harris demonstra que muitas famílias haviam já caído no 

incumprimento em relação a impostos, perdendo as suas casas, tendência que piorou 

com a Depressão. 

Harris conclui que, mesmo um planeamento mínimo poderia ter ajudado a manter as 

vantagens da propriedade da habitação construída, reduzindo os custos públicos, 

citando o sucesso das experiências europeias ao adoptarem uma auto-ajuda aos 
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proprietários construtores das habitações. Nos Estados Unidos e no Canadá a falta 

de planeamento proporcionou uma tragédia. “Unplanned Suburbs” é um livro 

notável pela sua amplitude, profundidade e precisão, no qual se enunciam os perigos 

de um crescimento suburbano sem controlo.  

 

2000 GRATZ, Roberta Brandes & MINTZ, Norman, (2000) - Cities 

Back from the Edge: New Life for Downtowns, John Wiley & 

Sons Inc., 2000, Abril 6, (376 p.). SI* 

As cidades no regresso das orlas: nova vida para as baixas. Num

livro pioneiro sobre recuperação urbana bem sucedida, dois 

peritos urbanos apresentam as suas observações de mudança das 

baixas em todo o país, identificando uma forma flexível e eficaz de abordagem do 

rejuvenescimento urbano. Do planeamento de transportes e contenção da expansão 

urbana à ameaça dos retalhistas de superfícies comerciais, abordam-se questões-

chave em relação às actuais cidades.  

Roberta Brandes Gratz é uma jornalista premiada e crítica urbana, sendo autora do 

clássico desenho urbano “The Living City”. Norman Mintz tem desempenhado um 

papel de liderança no domínio da revitalização da baixa por mais 25 anos, consultor 

sobre a revitalização da baixa em todo o país. 

Depois de décadas de declínio e decadência, inúmeras baixas (downtowns) na 

América urbana estão a renascer novamente. Outras continuam a carecer de grandes 

investimentos públicos. Em “Cities Back from the Edge”, Roberta Brandes Gratz 

forma equipa com o perito da Main Street, Norman Mintz para nos dizer o motivo. 

Com base nas suas primeiras observações de mudança da baixa por todo o país, este 

livro está cheio de histórias de recuperação urbana, desde Mansfield, Ohio a Los 

Angeles, a partir de Pasco, Washington até SoHo. 

Rejeitando prescrições simplistas para o sucesso, Gratz e Mintz identificam uma 

abordagem mais flexível e eficaz para o rejuvenescimento da baixa: a “Urban 

Husbandry”1. Eles ilustram como este processo orgânico e sustentável está já a 

                                                      
1 Urban Husbandry - Gratz, membro do Comité de “Projecto para Espaços Públicos” - PPS, trabalha para 

fazer a revitalização urbana, mais do que criar lugares e menos sobre arrastando projectos. Rejeitando 
prescrições simplistas de “cortador de cookie” para o sucesso, Gratz defende uma abordagem mais flexível 
e eficaz de aproximação ao rejuvenescimento da baixa: “urban husbandry”. Ela ilustra como este processo 
orgânico e sustentável dá força às práticas de intervenção local, promovendo iniciativas de base 
comunitária de baixo custo em relação aos projectos de renovação de grande escala de bota-abaixo. Gratz 
apela para uma abordagem mais flexível no rejuvenescimento urbano: “urban husbandry” - o conceito de 
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produzir resultados reais no mundo. Mostram ainda a enorme vantagem do seu 

baixo custo, iniciativas modestas relativamente aos esforços de reanimação de 

blocos através das tradicionais acções de grande escala de Planeamento de Projecto -

de grandes orçamentos aplicados a centros de convenção, aquários, estádios e outras 

soluções que por si só pouco contribuem para melhorar a cidade à sua volta. 

Ao longo deste livro os autores abordam os principais problemas enfrentados hoje 

pelas cidades e vilas, incluindo o planeamento dos transportes e a contenção da 

expansão urbana, a ameaça das enormes superfícies comerciais com os seus 

retalhistas, bem como a indispensável preservação dos componentes da baixa, 

necessários para ancorar uma comunidade próspera e vibrante. Gratz e Mintz 

mostram-nos que a reconstrução de autênticos lugares, reaproximando comunidades 

e estimulando a inovação pela mudança, estão ao alcance de todos. 

“Cities Back from the Edge” vira as atenções para o ressurgimento da baixa 

seguindo um novo e inspirador caminho. Com base em comprovadas ideias sobre a 

forma de corrigir os erros de um passado de várias décadas, este livro apresenta uma 

nova esperança para que as cidades não sejam apenas reconstruídas, mas renasçam. 

Roberta Brandes Gratz é uma jornalista premiada e crítica urbana, sendo autora do 

clássico desenho urbano “The Living City”. Norman Mintz tem desempenhado um 

papel de liderança no domínio da revitalização da baixa por mais 25 anos, consultor 

sobre a revitalização da baixa em todo o país. 

 

2000 DONNELLAN, Craig, (2000) - Urban Sprawl (Issues S.), 

Independence Educational Publishers, 2000, Setembro 1, (48 p.). 

Dispersão Urbana. Até o ano 2016 estima-se a construção de 4,4 

milhões de novas habitações, o que levanta múltiplas questões. 

Será que se irá permitir um maior desenvolvimento de áreas 

verdes, ou tornar o desenvolvimento urbano na principal 

prioridade? Muitos acreditam que esta é uma das mais importantes questões 

ambientais e sociais da primeira década do século XXI. Neste contexto, este livro 
                                                                                                                                                                 

modelar o crescimento e revitalização de uma cidade gradativamente, peça por peça, lentamente, 
organicamente, e com os componentes individuais. Ao invés da reconstrução, substituindo as áreas da 
baixa através de uma intervenção em larga escala, como centros de convenção, estádios, bem como outros 
projectos gigantescos, “urban husbandry” reconhece o inerente valor existente no ambiente construído e 
promove o tratamento cuidadoso, a gestão e a preservação dos bairros e vizinhanças urbanas. Ao ilustrar 
as vantagens do baixo custo, iniciativas modestas, Gratz demonstra que reconstruir autênticos lugares, 
reaproximar comunidades e estimular a mudança inovadora, está ao alcance de todos. Consultado em 
http://www.pps.org/info/placemakingtools/placemaker s/rbgratz a 2008-02-23) 
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apresenta uma gama ampla de opiniões sobre os problemas e diversas propostas de 

solução. A informação surge de uma variedade de fontes e inclui relatórios 

governamentais e estatísticas, relatórios de jornais, artigos de revista, pesquisas, 

literatura de grupos de “lobbies” e de organizações de beneficiação.  

 

2000 PERSKY, Joseph & WIEWEL, Wim, (2000) - When Corporations Leave Town: 

The Costs and Benefits of Metropolian Job Sprawl, Wayne State University Press, 

2000, Setembro, (192 p.). 

Quando as corporações saem da cidade: Os custos e os benefícios da dispersão 

metropolitana do trabalho. Uma análise dos benefícios e das consequências para 

cidades quando as empresas se transferem para os subúrbios. Modelos teóricos de 

uma fábrica e de uma empresa de serviços de escritório da área Chicago ilustram 

fenómenos como criação de riqueza suburbana, aumento do congestionamento do 

tráfego e o abandono da habitação.  

 

2000 WILLIAMS, Donald C., (2000) - Urban Sprawl: A Reference 

Handbook (Contemporary World Issues S.), ABC-CLIO, 2000, 

Novembro, (264 p.). 

Expansão urbana: Um guia de referência. Oferece diferentes 

perspectivas sobre as causas e os problemas relacionados com a 

expansão urbana, e descreve o trabalho de grupos de advocacia 

envolvidos nas questões relacionadas como ambientalismo e os direitos de 

propriedade.  

 

2000 LUCY, William H. & PHILLIPS, David L., (2000) - Confronting 

Suburban Decline: Strategic Planning for Metropolitan 

Renewal, Island Press, 2000, December 1, (384 p.). 

Confrontando o declínio suburbano: Planeamento estratégico 

para a renovação metropolitana. O desenvolvimento da dispersão 

comercial e residencial nos subúrbios pode mascarar graves 

problemas socioeconómicos geralmente mais associados a centros urbanos, como a 

diminuição de rendimentos, aumento da criminalidade e erosão da matéria 

colectável. Trata-se de uma análise das condições e tendências nas cidades e 

subúrbios desde 1960, alegando que no início da década de 1980, os Estados Unidos 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 570 

entraram numa era "pós-suburbana" de declínio dos subúrbios, acompanhados de 

um grande grau de deterioração das comunidades. Os autores exploram alguns 

aspectos importantes: porquê o declínio suburbano se tornou tão generalizado; 

porquê as decisões de planeamento deixaram de ter em conta as preferências dos 

residentes; como é que o planeamento estratégico pode ajudar a avaliar os perigos; 

como é que alguns subúrbios se estabilizaram ou reactivaram. Os autores insistem 

em que é essencial uma elevada qualidade do ambiente natural e construído para se 

alcançar a estabilidade económica e definem um conjunto de recomendações 

políticas que possam ajudar a contribuir para esse objectivo. 

 

2001 WEBSTER, Roger, (2001) - Expanding Suburbia: Reviewing 

Suburban Narratives (Polygons: Cultural Diversities & 

Intersections S.), Berghahn Books, 2001, Fevereiro 1, (256 p.). 

Subúrbio em expansão: Revendo narrativas suburbanas. Durante 

as últimas décadas o subúrbio cresceu imparável e tornou-se um 

fenómeno atraindo a atenção dos académicos bem como de 

utilizadores por quem é visto como uma área cada vez mais significativa e complexa 

da vida moderna. Consideram neste estudo uma série de representações da vida 

suburbana do final do século XIX até aos nossos dias, incluindo ficção, filmes e 

música popular, observados na América, Austrália e na Grã-Bretanha. Exploram-se 

e desafiam os tradicionais pontos de vista relativamente aos subúrbios, a fim de que 

em vez de um local de conformidades e de estereótipos, eles possas ser vistos como 

locais de conflitos sociais, divisões e ambiguidades, bem como fonte de importante 

criatividade numa variedade de trechos culturais. O livro faz uma abordagem 

temática, tendo em conta o desenvolvimento do subúrbio, subúrbios imaginados e 

reais, subúrbios alternativos: os ensaios apresentam uma forte dimensão histórica e 

uma abordagem global caracterizada pela interdisciplinaridade. 

 

2001 MARSHALL, Alex, (2001) - How Cities Work: Suburbs, 

Sprawl, and the Roads Not Taken, University of Texas Press, 

2001, Março 1, (288 p.). 

Como funcionam as cidades: Subúrbios, dispersão urbana e as 

estradas por considerar. Será que as cidades ainda funcionam? 
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Como é que elas terão chegado a conglomerados tão dispersos parecendo 

subdivisões de mega-vias rápidas e “grandes caixotes” de superfícies comerciais 

rodeadas por acres de lotes de estacionamento? E porque não se sentem como 

comunidades reais? Estas são as questões que Alex Marshall aborda relativamente à 

debatida questão, num legível olhar para aquilo que faz com que as cidades 

funcionem. Marshall argumenta que a vida urbana se quebrou por causa da nossa 

ignorância a propósito das reais forças que moldam as cidades: os sistemas de 

transporte, a indústria e serviços e o modo de tomar decisões políticas. Ele explora o 

modo como estas forças levaram à construção de quatro ambientes urbanos muito 

diferentes: a expansão urbana descentralizada do Silicon Valley na Califórnia, as 

ruas movimentadas do bairro de Jackson Heights na cidade de Nova Iorque, o 

crescimento controlado de Portland, Oregon, e do conjunto das fachadas sobre-

erguidas na comunidade Disneys planeada para a Celebração na Florida. Para 

construirmos melhores cidades, Marshall afirma que temos de compreender e 

direccionar inteligentemente as forças que as moldam. Sem prescrever soluções, ele 

define as principais questões enfrentadas por todos os cidadãos preocupados a tentar 

controlar a expansão urbana e a construir verdadeiras comunidades.  

 

2001 ROME, Adam, (2001) - The Bulldozer in the Countryside: 

Suburban Sprawl and the Rise of American Environmentalism 

(Studies in Environment & History), Cambridge University 

Press, 2001, Abril 23, (316 p.). 

O Bulldozer no Campo: Dispersão suburbana e o emergir do 

ambientalismo americano. A actual preocupação sobre a 

expansão suburbana não é nova. Nas décadas após a II Guerra Mundial, a 

proliferação da construção da casa-móvel alterou a natureza de milhões de acres de 

terrenos, levando a que inúmeros americanos começassem a protestar contra os 

custos ambientais do desenvolvimento suburbano. Em meados dos anos 1960, 

muitos críticos tentavam institucionalizar uma ética para o espaço urbano. “The 

Bulldozer in the Countryside” é o primeiro trabalho académico a analisar os êxitos e 

fracassos dos variados esforços para resolver as consequências ambientais do 

crescimento urbano entre 1945 e 1970. Para estudiosos e estudantes da história 

americana, o livro apresenta uma nova e atraente visão de duas grandes histórias dos 

tempos modernos: a migração maciça para os subúrbios e do ressurgir do 
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movimento ambiental. Este livro apresenta ainda uma valiosa perspectiva histórica 

para o debate contemporâneo sobre as alternativas da expansão urbana. 

 

2001 WHITEHAND, J. W. R. & CAR, C. M. H., (2001) - Twentieth-

century Suburbs: A Morphological Approach (Planning, 

History & the Environment S.), Routledge, an imprint of Taylor 

& Francis Books Ltd., 2001, Maio 24, (232 p.).  

Subúrbios do século XX: Uma Abordagem morfológica. Os 

“Subúrbios-Jardim” foram quase a forma universal de 

crescimento urbano no mundo de língua Inglesa em quase todo o século XX. A sua 

introdução foi provavelmente o mais fundamental processo de transformação da 

forma física da cidade ocidental desde a Idade Média. Este livro descreve as formas 

pelas quais estes subúrbios foram criados, principalmente por empresas privadas na 

Inglaterra nos anos 1920 e 1930, as formas físicas que assumiram, e como elas têm 

mudado ao longo do tempo em resposta à mudança social, económica e cultural.  

“Twentieth-Century Suburbs” está relacionado com a história, a geografia, a 

arquitectura e o planeamento das zonas suburbanas em que os britânicos mais 

vivem. Este trabalho apresenta as origens dos subúrbios; as maneiras pelas quais 

foram representados; a escala e as causas do seu crescimento; a sua forma e estilo 

arquitectónico; os proprietários das terras, construtores e arquitectos responsáveis 

pela sua criação; as mudanças que promoveram tanto física como socialmente; e o 

seu impacto na forma urbana e as implicações para a gestão da paisagem urbana. 

    

2001 MILLER, Zane L., (2001) - Visions of Place: The City, 

Neighborhoods, Suburbs and Cincinnati's Clifton, 1850-2000 

(Urban Life & Urban Landscape S.), Ohio State UP, 2001, 

Junho, (232 p.). 

Visões de um lugar: A cidade, bairros, Subúrbios e o Clifton de 

Cincinnati, 1850-2000. Quase todas as cidades americanas têm ou 

tiveram bairros como Clifton, que se desenvolveram em meados do século XIX 

como um subúrbio de “armazéns de seda” com uma população muito diversificada. 

Incorporada por Cincinnati no final do século XIX, Clifton tinha a reputação de ser 

um lugar melhor do que a média para se viver, uma opinião que persistiu até o final 

do século XX. Em “Visions of Place”, Zane L. Miller desenvolve ideias sobre a 
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natureza das cidades, incluindo os seus bairros e subúrbios, como os factores 

dinâmicos da experiência em Clifton e analisa as mudanças das estruturas social, 

física, cívica e política em Clifton resultantes destas noções em transformação. Estas 

mudanças estruturais envolveram uma variedade de fenómenos urbanos 

familiarizados com o século XIX e XX, incluindo não só a mudança do 

espaço/aldeia suburbana para bairro urbano, como o salientar de receios inter-

raciais, mas também o aumento do planeamento formal da cidade e os conflitos 

entre protestantes, católicos e Judeus sobre o futuro do ambiente religioso e étnico 

de Clifton. Miller conclui com uma análise da actual política e das perspectivas 

futuras para bairros como Clifton e as cidades e áreas metropolitanas de que fazem 

parte. 

 

2001 SALGUEIRO, Teresa Barata, (2001) - Lisboa, Periferia e 

Centralidades, Celta, 2001, Julho, ISBN: 972774109 

Este livro apresenta a cidade no contexto da transformação das 

relações internacionais, dos desafios que se colocam e da sua 

apropriação pelos diversos actores, procurando dar conta destas 

dinâmicas. Na primeira parte, a autora trata das condicionantes e 

oportunidades inerentes à localização da cidade e do seu crescimento no tempo, 

focando principalmente a acção dos produtores do espaço urbano. Na segunda parte, 

refere-se à apropriação do território, mostrando como as estruturas sociais se 

traduzem na organização funcional do espaço.  

 

2001 OLIVER, J. Eric, (2001) - Democracy in Suburbia, Princeton 

University Press, 2001, September 5 & 11, (312 p.). 

Democracia nos Subúrbios. A suburbanização é frequentemente 

acusada de uma perda de participação cívica na América 

contemporânea. Como se justifica esta afirmação? O que é um 

subúrbio? Como é que os ambientes sociais dão forma à vida 

cívica? Olhando para além dos estereótipos populares, “Democracy in Suburbia” dá 

resposta a estas questões, analisando como os subúrbios influenciam a participação 

dos cidadãos na comunidade e nos assuntos públicos. Eric Oliver dá-nos conta de 

um rico e envolvente cenário do que significam os subúrbios para a democracia 

americana. Adoptando uma análise estatística inovadora, Oliver argumenta que os 
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subúrbios, pela institucionalização das diferenças raciais e de classe com os limites 

municipais, transformam conflitos sociais entre os cidadãos em conflitos entre 

instituições políticas. Ao reduzir os incentivos para a participação política 

individual, a suburbanização negou os benefícios do governo à “pequena cidade” e 

às áreas metropolitanas carentes de valiosa capacidade cívica. Oliver conclui que 

temos de reconfigurar os governos suburbanos para permitir resolver questões 

preocupantes aparentemente intratáveis comuns à superfície metropolitana na 

política local, em vez de ser ignorada como trans-jurisdicionais. Ele acredita que 

isso é possível, sem sacrifício das vantagens dos governos locais. 

“As contribuições deste livro são muitas. Oliver apresenta uma cobertura dos vários 

argumentos, reclamações e anedotas associadas com a suburbanização nos Estados 

Unidos, oferece uma sistemática análise empírica de como diferentes dimensões de 

suburbanização estão associados a diferentes níveis de participação e porquê, e ele 

propõe como as consequências negativas da suburbanização poderiam ser 

melhorados” (Jan Leighley, Texas A & M University). 

 

2001 MARTINSON, Tom, (2001) - American Dreamscape, Carroll & 

Graf Publishing, 2001, Novembro 30, (288 p.). 

O sonho americano. Oferece um olhar de perto para a evolução 

dos modernos subúrbios americanos - traçando as suas origens, 

refutando mitos e visões estereotipadas deles, analisando as suas 

instituições sociais e culturais, e considerando as possibilidades 

para o seu futuro desenvolvimento.  

 

2001 MATTINGLY, Paul H., (2001) - Suburban Landscapes: Culture 

and Politics in a New York Metropolitan Community (Creating 

the North American Landscape S.), The Johns Hopkins 

University Press, 2001, Dezembro 20, (344 p.). 

Paisagens Suburbanas: Cultura e Política numa Comunidade 

Metropolitana de Nova Iorque. A maioria dos americanos vive 

hoje nos subúrbios. Muitas vozes suburbanas em estudos sociológicos e culturais 

sobre essas mesmas comunidades permanecem por ouvir em grande parte. Neste 

trabalho, Paul Mattingly fornece um modelo para a compreensão do 

desenvolvimento suburbano através da narrativa da história de Leonia, New Jersey, 
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um primeiro de subúrbio de comutação da cidade de Nova Iorque. Embora Leonia 

seja um subúrbio relativamente pequeno, um estudo deste tipo tem importância 

nacional porque a maioria dos subúrbios da América começou como comunidades 

rurais, com histórias que anteciparam a chegada dos pioneiros e dos empreendedores 

de imóveis. Examinando a dinâmica de formação cultural da comunidade, Mattingly 

contesta a dicotomia prevalecente entre urbanos e suburbanos. Ao fazê-lo, ele visa 

dar resposta a clichés jornalísticos e académicos enviesados sobre o subúrbio 

americano, proporcionando por sua vez um olhar diferenciado para a história 

integradora de uma região. Mattingly examina a política e a cultura de Leonia ao 

longo de três épocas de crescimento e mudança (1859-94, 1894-1920 e 1920-60). 

Mattingly revela que uma parte importante da história do Leonia, foi o seu papel 

como uma atractiva comunidade de artistas e escritores, muitos contribuintes para 

revistas nacionais, o que potenciou uma estética "suburbana". O trabalho realizado 

por gerações de artistas de Leonia dá uma importante vantagem e um conjunto 

magnífico de ferramentas para explorar noções de evolução da cultura e da 

paisagem suburbana. Histórias documentadas, registos de recenseamentos e a 

extensa obra de muitos artistas e escritores de Leonia reúnem-se para traçar não só 

da diversificada história social da comunidade. 

 

2002 MARTINS, Jose de Sousa, (2002) - Suburbio, Vida Cotidiana e 

Historia no Suburbio de São Paulo, UNESP, 2002, ISBN 

8527101912, (356 p.). 

Esta obra aborda a história no subúrbio da cidade de São Paulo. O 

olhar que decorre da vivência no subúrbio instruído pela 

experiência das rupturas inauguradas pela fábrica, pelos 

acidentes, pelas tensões e pelos confrontos inevitáveis de todos os dias, ocultados 

pela repetição tardia de formas, de movimentos, de palavras, de ideias. É um olhar 

que revela outras dimensões da vida urbana, porque é outro o imaginário de que faz 

parte. Se a cidade é o lugar de festa, o subúrbio é essencialmente o lugar do 

sofrimento e da tragédia e o contraponto pelo qual a cidade ganha sentido.  

 

2002 GLENDENING, Governor Parris, et. al. (BENFIELD, F. Kaid, TERRIS, Jutka, 

VORSANGER, Nancy), (2002) - Solving Sprawl: Models of Smart Growth in 

Communities Across America, Island Press, 2002, Janeiro, (212 p.). 
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Resolvendo a dispersão urbana: Modelos de “Desenvolvimento 

Inteligente” em comunidades americanas. A melhor esperança 

para resolver o problema da expansão é o "desenvolvimento 

inteligente" (smart growth) - uma abordagem ao desenvolvimento 

que é centrado na cidade e orientado para o trânsito e para o peão, 

e que mistura o desenvolvimento residencial, comercial e de 

retalho. Ele preserva também o espaço aberto e outras amenidades ambientais. 

“Solving Sprawl” faz brilhar uma luz sobre as comunidades americanas que estão a 

aplicar os princípios do “desenvolvimento inteligente” 2 (smart growth), ao 

enfrentar com êxito o problema da expansão urbana. O livro oferece exemplos que 

ilustram conceitos-chave e conta a história de como esta nova abordagem de 

desenvolvimento tem sido considerada na América. A obra relata boas notícias 

sobre desenvolvimentos bem sucedidos através do "smart growth", as quais podem 

ser encontrados em todo o país. O livro detalha 35 histórias diversas sobre o 

"desenvolvimento inteligente" e celebra os que lideram o caminho para resolver 

expansão urbana. Cada capítulo mostra casos de uma ampla variedade de soluções 

com projectos de todos os tamanhos em áreas urbanas, suburbanas e configurações 

exurbanas. Os projetos perfilados incluem Adidas Village em Portland, Oregon, o 

MCI Center em Washington, DC; Quality Hill em Kansas City, Kansas; reconversão 

de Suisun City em Suisun City, Califórnia; iniciativas de controlo de crescimento 

em Boulder, Colorado; Pearl Lake em Almira Township, Michigan; entre outros. 

Intercaladas na obra estão salientes notas laterais adicionais que oferecem exemplos 

e lembretes relacionados com a expansão, com problemas ambientais e sociais que o 

"smart growth" ajuda a superar. 

__________________ 
2 Decidiu-se traduzir Smart Growth por “desenvolvimento inteligente” em vez de 

“crescimento inteligente” por duas razões: nos países latino-americanos o termo 

desenvolvimento inteligente é bem mais comum, e se associa mais com 

“desenvolvimento sustentável” que o crescimento inteligente. Em relação à segunda 

razão e segundo o dicionário, crescer significa aumentar em tamanho através do 

acrescentar de matéria ou materiais. Desenvolvimento significa a expansão ou a 

realização de potencialidades, levar a um estado mais completo ou melhor que o 

anterior. Quando algo cresce, aumenta unicamente em termos quantitativos; quando 

se desenvolve, aumenta em termos qualitativos. Crescer não implica chegar a atingir 
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um nível qualitativamente melhor nem significa necessariamente progresso. 

Conforme se explica nas publicações Beyond the Limits (1992) de D.H. Meadows, 

D.L. Meadows e J. Randers, e em The Limits to Growth (1972) de D.H. Meadows, 

através do tempo, o Planeta Terra desenvolveu-se sem crescer quantitativamente. 

Em “Cómo Alcanzar el Desarrollo Inteligente, 100 Políticas para su 

implementación”. Esta tradução do espanhol de Getting to Smart Growth: 100 

Policies for Implementation – “Cómo Alcanzar el Desarrollo Inteligente: 100 

Estrategias para su Implantación” – foi realizada por Marianne Meyn, linguista e 

tradutora.  

2002 ORFIELD, Myron, (2002) - American Metropolitics: Social 

Separation and Sprawl, The Brookings Institution, 2002, Janeiro, 

(385 p.). 

Metropolítica americana: Separação social e dispersão urbana.

Este texto apresenta uma análise das consequências económicas, 

raciais, ambientais e tendências políticas das 25 maiores regiões 

metropolitanas nos EU. Usando mapas e estudos de caso, demonstra-se que o 

crescimento da separação social e os padrões do desenvolvimento da dispersão 

urbana estão a prejudicar os cidadãos regionais.  

 

2002 GILLHAM, Oliver, (2002) - The Limitless City: A Primer on the 

Urban Sprawl Debate, Island Press, 2002, Março 30, (228 p.). 

A cidade ilimitada: Um debate sobre a dispersão urbana.

Analisando a forma predominante de utilização da terra na 

América, conhecido como dispersão urbana (sprawl), este texto 

examina de onde veio, o que ela é e quais são as alternativas. O 

autor argumenta que a dispersão urbana (sprawl) está aqui para ficar e que pela sua 

compreensão poderemos resolver os problemas que criou.  

 

2002 FRIEDMAN, Avi, (2002) - Planning the New Suburbia: 

Flexibility by Design, University of British Columbia 

Press, 2002, Julho, (224 p.). 

Planeamento do novo subúrbio: Flexibilidade no projecto.

Este trabalho desafia as convenções estabelecidas pelo 
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planeamento e propõe uma nova e flexível abordagem ao planeamento e à contínua 

evolução das comunidades na América do Norte. Avi Friedman afirma que existe 

uma alternativa à expansão suburbana e que são necessários novos processos de 

planeamento que possam englobar tanto as comunidades existentes como as novas.  

 

2002 WIEWEL, Wim & PERSKY, Joseph, (2002) - Suburban Sprawl: 

Private Decisions and Public Policy (Cities & Contemporary 

Society S.), M. E. Sharpe, 2002, Julho, (328 p.). 

Expansão Suburbana: decisões privadas e políticas públicas. 

Este trabalho combina análises históricas, políticas, económicas, 

geográficas e de planeamento urbano para proporcionar uma visão 

abrangente de como e porque ocorre a expansão urbana.  

 

2003 BARBOSA, Almerio, (2003) - Justiça para a Periferia,

Scortecci Editora, São Paulo, SP, Código: 85-7372-965-1, 2003, 

ISBN 85-7372-965-1, (40 p.).  

“Justiça para Periferia” de Almerio Barbosa editado pela 

Scortecci, alerta para as grandes dificuldades enfrentadas pelos 

habitantes menos favorecidos de uma cidade. Revela os 

problemas capitais das cidades: a corrupção, a injustiça. O autor procurou retratar o 

sentimento de baixa auto-estima que acomete o morador da periferia, o desrespeito e 

a ignorância daqueles que viram as costas para os excluídos da urbe. A obra procura 

resgatar os valores de inclusão social e mais do que isso, a humanidade.  

 

2003 SILVEIRA, Rogerio L. Lima, (1997) - Cidade, Corporação e 

Periferia Urbana,  EDUNISC, 2003, ISBN 8575780212, (244 p.)

O estudo de Rogério da Silveira contribui para o debate geral 

sobre as relações entre as escalas espaciais. Se o conceito de 

escala aponta para a inseparabilidade entre dimensão e fenómeno, 

a política revela que a capacidade de articular escalas é exercício 

de poder. Da escala internacional à escala local, os interesses dos diversos agentes

ganham forma e conteúdo nas páginas deste livro. Problematizando a presença do 

complexo agro-industrial fumageiro na cidade de Santa Cruz do Sul, o estudo leva à 

reflexão mais ampla sobre as relações entre política e território e ao mesmo tempo 
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convida estudantes, investigadores, políticos e planeadores ao diálogo num novo 

contexto, no qual a mundialização da economia e as mudanças dos modos de 

organização da produção nesta viragem de século renovam a discussão sobre o papel 

das cidades e das regiões na organização do território. 

2003 CHOW, Renee Y., (2003) - Suburban Space: The Fabric of 

Dwelling, University of California Press, 2003, Janeiro 21, (224 

p.). 

Espaço Suburbano: o tecido residencial. Proporcionar uma 

visão alternativa à convencional habitação suburbana que 

caracteriza grande parte da nossa paisagem doméstica, este texto 

encara o cenário residencial como um tecido de espaços interligados que suporta a 

diversidade cultural e a mudança, promove a partilha de uma definição e sustenta 

um uso mais intenso do solo. Com o seu texto conciso e abundantes ilustrações este 

texto desafia a reconceptualizar a habitação suburbana. Chow fez estudos 

comparativos dos bairros em Boston, Charleston, San Francisco, Levittown, 

Radburn e a habitação de Rudolf Schindler e Irving Gill e de outras fixações 

residenciais. O seu argumento para um tecido residencial não se funda em 

generalizações sobre a forma como as pessoas vivem, mas em observações 

documentadas das formas particulares em que as pessoas organizam sua vida 

quotidiana. Este livro mostra como desvalorizados tipos de edifícios, mesmo que

comuns de habitação, se podem tornar mais viáveis ambiental e culturalmente. 

 

2003 RUSK, David, (2003) - Cities Without Suburbs: Census 2000 

Update, The Woodrow Wilson Center Press, 2003, Março 31, 

(150 p.) 

Cidades sem subúrbios: Actualização do Censo 2000. “Cities 

without Suburbs”, publicado em 1993, tornou-se numa influente 

análise das cidades da América entre urbanistas, académicos e 

cidadãos. David Rusk, o ex-governador de Albuquerque, afirma que a América 

deverá terminar o isolamento da cidade central relativamente aos seus subúrbios, a 

fim de atacar os seus problemas urbanos. A análise de Rusk, alargando-se a partir de 

1950, abrange 522 cidades centrais em 320 áreas metropolitanas dos Estados 

Unidos.  

Ele constata que as cidades aprisionadas dentro dos seus velhos limites sofreram 
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grave segregação racial e favoreceram o surgir de uma nova subclasse urbana. 

Cidades com poderes de anexação e denominadas de "elásticas" por Rusk - têm 

partilhado do seu grande desenvolvimento. Enquanto refina a sua argumentação com 

estes novos dados, Rusk avalia as principais tendências da década de 1990, 

incluindo a percepção do novo vincular das cidades centrais, o impacto da migração 

hispânica e asiática, as crescentes semelhanças dos “anéis interiores” dos mais 

antigos subúrbios de cidades centrais e a influência emergente em movimentos 

religiosos. Novas recomendações têm em conta as crescentes restrições na anexação 

de poderes das cidades, mesmo no Sudoeste Estados Unidos, e de novas 

oportunidades para o enquadramento federal nos programas de hipoteca da casa e 

processos de planeamento urbano. A conclusão de Rusk salienta a crescente 

experiência das cidades em relação às políticas de coligação para a construção do 

desenvolvimento e crescimento.  

“A prova de que Rusk tenha acertado aqui, faz dele um claro e convincente caso, de 

que a sobrevivência de muitas cidades americanas depende de fazer da cidade e do 

subúrbio um só”. - Witold Rybczynski, New York Review of Books.  

 

2003 LINDSTROM, Matt & BARTLING, Hugh, (2003) - Suburban 

Sprawl: Culture, Theory and Politics, Rowman & Littlefield 

Publishers, 2003, Agosto 28, (344 p.). 

Dispersão Suburbana: Cultura, Teoria e Política. Este livro 

oferece uma ampla e multidisciplinar análise do desenvolvimento 

e expansão suburbana, bem como de alternativas para o 

“desenvolvimento inteligente” (smart growth) dentro dos contextos de cultura, 

ecologia e política. Ele oferece uma combinação de instrução teórica, análise 

histórica, crítica política e estudos de caso. Cada capítulo é apresentado juntamente 

com entrevistas com líderes activistas e políticos envolvidos em questões de 

dispersão urbana.  
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2003 CHIRAS, Dan & WANN, Dave, (2003) - Superbia!: 31 

Ways to Create Sustainable Neighborhoods, New 

Society Publishers, 2003,  Setembro 25, (230 p.). 

Superbia: 31 formas de criar vizinhanças sustentáveis.

“Superbia!” é um livro de ideias concretas para a criação 

de bairros mais social, económica e ambientalmente 

sustentáveis. Trata-se de refazer zonas suburbanas e bairros urbanos para servir 

melhor as pessoas e para reduzir impacto humano sobre o meio ambiente. Os 

autores começam por traçar a história dos subúrbios, mostrando como eles falham 

em relação às necessidades de muitas pessoas. Eles descrevem como os bairros 

existentes podem ser transformados, oferecendo coabitação e comunidades de “um 

novo urbanismo” como exemplos. O leitor é depois encaminhado através da 

transformação de um bairro fictício que adopta as 31 etapas propostas pelos autores. 

Ideias para a requalificação do subúrbio são descritas em termos de dificuldade, das 

mais fáceis às mais arrojadas. Apresentam-se exemplos de toda a América do Norte, 

para além de se fornecer prova de que na vida real os cidadãos como planeadores 

poderão criar “Superbia!”  

 

2003 CLAPSON, Mark, (2003) - Suburban Century: Social Change 

and Urban Growth in England and the USA, Berg Publishers, 

2003, October 2, (272 p.). 

Século suburbano: Mudança social e crescimento urbano na 

Inglaterra e nos EUA. Os subúrbios são lugares bem malignos, 

com uma má arquitectura, sem alma e destrutivos em relação às 

comunidades. Vêmo-los agora e novamente em filmes como “American Beauty” e 

em novelas como “The Ice Storm”. Mas serão eles realmente tão homogéneos e 

conservadores como imaginamos? Neste amplo estudo comparativo entre a 

Inglaterra e os Estados Unidos, Mark Clapson dá novas interpretações sobre o 

subúrbio. A maior parte das pessoas em ambos os países já vivem nos subúrbios, em 

grande parte como resultado da crescente afluência do período pós II Guerra. 

Milhões de americanos prosseguiram uma aspiração para se afastar da cidade mais 

pobre e dos centros mais pobres da cidade subdividida, enquanto na Inglaterra as 

pessoas estavam ansiosas por sair das ruas de casas com terraços e das zonas 

residenciais suburbanas mais pobres. Examinando as políticas da habitação, as 
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políticas da abundância e a classe social, Clapson desafia profundamente os mitos 

através da demonstração da complexidade da vida suburbana. Ele mostra como 

subúrbios são cada vez mais multiculturais e compara a experiência das minorias em 

ambos os países. Analisa os padrões de voto para revelar algumas tendências 

políticas surpreendentes. Revela ainda as semelhanças e diferenças na experiência 

inglesa e americana sobre a suburbanização no século XX. 

2003 SCHEER, Brenda Case & STANILOV, Kiril, (2003) - Suburban 

Form: An International Perspective, Routledge, an imprint of 

Taylor & Francis Books Ltd., 2003, Novembro 20, (288 p.). 

Forma suburbana: Uma Perspectiva internacional. Este livro 

analisa e documenta o notável desenvolvimento e transformação 

da forma suburbana no mundo durante o século XX. A premissa 

de que as áreas suburbanas são monótonos ambientes inertes, é submetida a teste 

através da investigação sobre a complexidade dessas fixações suburbanas e das 

dinâmicas mudanças físicas que ocorreram desde a sua criação. 

“Suburban Form: An International Perspective” investiga casos seleccionados de 

estudos sobre ambientes suburbanos de todo o mundo, demonstrando que o processo 

de suburbanização é um fenómeno internacional com continuidades interessantes, 

apesar das diferenças culturais. Os estudos de caso abrangem desde as favelas do 

Rio de Janeiro, a evolução das cidades novas em Singapura, às regiões de alta 

tecnologia de Silicon Valley e o Tokaido Corridor. Os autores (Marina Botta, Maria 

Gracia Corsini, Piper Gaubatz, Thomas Harvey, Limin Hee, Paola Jacques, Daniel 

Lacroix, Peter Larkham, Nik Luka, Brenda Case Scheer, Kiril Stanilov, Jacqueline 

Tatom, Genevieve Vac) analisam o impacto de determinados elementos da forma 

urbana sobre os processos de formação e transformação do ambiente construído. O 

impacto que os conceitos e princípios do planeamento urbano, bem como de 

políticas governamentais e regulamentações, tiveram e continuam a exercer sobre a 

configuração dos subúrbios do século XX também é analisada. A análise da forma 

suburbana é utilizada para aumentar a nossa compreensão sobre a grande variedade 

dos actuais padrões de crescimento urbano, a lógica da sua evolução física, o 

conjunto de oportunidades e limitações que caracterizam cada tipo de ambiente 

suburbano e as escolhas que teremos na modelação do futuro das nossas cidades.  
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2004 BRANDÃO, André, (2004) - Miséria da Periferia: 

Desigualdades Racias e Pobreza na Metrópole do R.J., Pallas, 

2004, (215 p.). 

Pobreza e negritude são os dois aspectos tratados de maneira e 

comprometida com a promoção da população negra nesta obra. A 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, representada por 

populações marginalizadas, constitui o universo empírico do presente estudo que, 

sem descartar a autonomia existente entre o baixo padrão de vida e a discriminação 

racial em relação a pretos e pardos, comprova este cruzamento que evidencia uma 

dupla discriminação para essa população. Procurando averiguar se nos dias actuais a 

pobreza brasileira pode ser considerada uma nova pobreza, o investigador comprova 

por meio dos dados evidenciados, o carácter crónico da pobreza do Brasil e define-a 

como uma velha pobreza com novos contornos, o que aponta para a necessidade de 

que haja esforços no sentido de tornar a vida das populações atingidas mais humanas 

e igualitária. 

 

2004 DOMÍNGUEZ PÉREZ, Marta & LEAL MALDONADO, Jesús, (2004) - Identidad 

local y política municipal en la periferia metropolitana de Madrid [Recurso 

electrónico], Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, 2004, 

ISBN 84-669-2437-X. 

Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, Departamento de Sociología II, leída el 17-01-2003. 

Com base numa perspectiva da Economia política urbana, aborda-se a mudança na 

identidade dos municípios da periferia metropolitana madrilena durante as últimas 

décadas e sobretudo na etapa de globalização. Isto é, como se passa de cidades 

periféricas dependentes da grande metrópole para cidades centrais através da 

potenciação de estratégias de identidade local por parte da política local.  

Os efeitos de dita exaltação ficam plasmados na dinâmica urbana, de forma que 

podemos constatar a participação de certos sectores sociais e a desmobilização e 

excluídos de outros. A tese é um exemplo de como as estratégias de identidade 

permitem a governabilidade de populações globalizadas.  

A investigação é dividida em duas partes: uma de fundamentos teóricos e outra de 

sociologia aplicada aos casos de Alcobendas e, pontualmente ao de Getafe.  
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2004 RICHARDSON, Harry W. & BAIE, Chang-Hee Christine, (2004) 

- Urban Sprawl in Western Europe and the United States 

(Urban Planning & Environment S.), Ashgate, 2004, Maio 28, 

(336 p.).  

Dispersão urbana na Europa ocidental e nos Estados Unidos. A 

expansão urbana é uma das principais questões do planeamento de hoje. Este livro 

compara a Europa Ocidental e os E.U.A., concentrando-se nas políticas anti-

expansão. Os EUA são conhecidos pelos seus padrões de fixação que enfatizam uma 

baixa densidade no desenvolvimento suburbano e uma extrema dependência 

automóvel, enquanto que os países europeus dão ênfase a uma mais elevada 

densidade, às políticas pró-trânsito e um crescimento urbano mais compacto. No 

entanto, numa mais estreita análise, as diferenças não são tão grandes como 

aparentam. Uma característica fundamental do livro é a atenção dada à França; a sua 

experiência é pouco conhecida no mundo de língua inglesa. O livro conclui que 

ambos os continentes podem contribuir mutuamente com pontos de vista úteis e 

talvez numa orientação política. 

 

2004 GUTFREUND, Owen D., (2004) - Twentieth Century Sprawl: 

How Highways Transformed America, Oxford University Press 

Inc., 2004, Maio 13, (384 p.). SI*  

Dispersão urbana do Século XX: como as vias rápidas 

transformaram a América. Seguindo os trilhos de “Crabgrass 

Frontier” de Kenneth Jackson's, este é um estudo de como a 

expansão urbana mudou a face das cidades americanas. “Twentieth Century 

Sprawl” de Owen Gutfreund explica as importantes mudanças na paisagem 

americana ainda amplamente por examinar. Apresenta-se uma esclarecedora análise 

de como as vias rápidas vêm dramaticamente transformando as comunidades 

americanas, ajudando ao crescimento e desenvolvimento em áreas ainda não 

ocupadas. Gutfreund considera uma aproximação de "faça dinheiro", para mostrar 

como as políticas governamentais, logo dos anos de 1890s subsidiaram a expansão 

das cidades e alimentaram uma dependência nacional crónica de automóveis e de 
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construção ao longo das vias, com pouca atenção aos custos, à eficiência, aos danos 

ecológicos e à equidade social. À medida que os governos federais, estaduais e 

locais investiram em vias rápidas sem portagens, os americanos moveram-se em 

números sem precedentes para as novas extensões recém acessíveis na periferia 

urbana. A consequência foi o colapso do centro das cidades, o aumento da dívida 

municipal e a rápida e crescente poluição do ar, para além das profundas mudanças 

na sociedade e na cultura americana.  

Gutfreund narra a história por meio de estudos de caso de três comunidades -

Denver no Colorado; Middlebury em Vermont; e Smyrna no Tennessee. Diferentes 

como estes lugares são, todos evidenciam as formas de governo que patrocinou o 

desenvolvimento rodoviário, transformando radicalmente vilas e cidades. Na 

verdade, parecendo tão desiguais, tanto Denver como Middlebury apresentam 

grandes problemas de tráfego; a habitação e a actividade comercial dispersaram-se, 

deixando as áreas da baixa (downtown) em risco de degradação, enquanto os 

residentes passaram a ter que fazer maiores percursos, menos opções de transporte, e 

mais preocupações como a qualidade do ar e os problemas ambientais. 

 

2004 HAYDEN, Dolores & WARK, Jim, (2004) - A Field 

Guide to Sprawl, W W Norton & Co. Ltd., 2004, 17 

Agosto, (144 p.). 

Um guia de campo para a dispersão urbana. “Palavras 

como cidade, subúrbio, e rural deixaram traduzir a 

realidade do desenvolvimento imobiliário...” O livro de 

Dolores Hayden descodifica visualmente 51 exemplos de má construção na 

paisagem, e a utilização de fotografia aérea para fazer isso foi uma boa ideia, pois a 

expansão urbana pela sua natureza alarga-se no horizonte, mas quando vista do nível 

do solo poderá parecer muito vulgar. O livro é essencialmente visual, com 75 

fotografias aéreas bem escolhidas para ilustrar as categorias. As fotografias aéreas 

de Jim Wark’s foram utilizadas pelo autor para explicar cuidadosamente as 

categorias. 

Apesar de um grande número de americanos viverem no ambiente de expansão 

urbana (e por opção, também), vale a pena lembrar que mais de 90% dos EU é ainda 

território por ocupar. Este livro traduz-se num guia visual útil para perceber ao 

ponto a que as coisas podem chegar. 
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2004 RUBY, Andreas, (2004) - The Challenge of Suburbia, Wiley-

Academy, 2004, Agosto 20, (320 p.). 

O desafio dos Subúrbios. Para um número crescente de pessoas 

que vivem em sociedades ocidentais, o subúrbio é o principal 

ambiente de vida. Por exemplo, nos EU vivem mais pessoas nos 

subúrbios do que nas cidades. Como resultado, 75% de todas as 

novas construções nos os EU está nos subúrbios quando apenas 5% delas são 

projectadas por arquitectos. No entanto, é na cidade que arquitectos são treinados a 

considerá-lo como seu principal território de intervenção. Este novo livro da 

“Architectural Design” apresenta uma oportunidade para os arquitectos avaliarem o 

vasto sector da habitação e da construção civil. Alega-se que os subúrbios oferecem 

um maior potencial para a inovação do que as mais convencionais áreas urbanas. 

Este é um dos primeiros livros de reunir novos projectos para os subúrbios 

realizados por arquitectos progressistas. Um exemplo de boas práticas para os 

arquitectos que trabalham em extensões urbanas e projectos suburbanos. 

 

2004 WOLCH, Jennifer, et. al. (PASTOR, Manuel ; DREIER, Peter), 

(2004) - Up Against the Sprawl: Public Policy and the Making 

of Southern California, University of Minnesota Press, 2004, 

Agosto 2, (376 p.). 

Contra a dispersão urbana: Política pública e construção da 

Califórnia do sul. A primeira verdadeira metrópole da América 

do século XXI, Los Angeles, é muitas vezes descrita como diversificada, 

fragmentada, polarizada, e ingovernável, uma cidade sem um centro geográfico 

unificador ou sem cultura cívica. A dispersão crescente da cidade e dos seus infames 

problemas, como o tráfego, a poluição, a crescente desigualdade, são geralmente 

atribuídos a uma versão “Wild West” de capitalismo ou seja, o triunfo de um 

mercado livre não regulamentado sobre um planeamento urbano abrangente. Mas as 

escolhas de mercado e a falta de planeamento não definiram o terreno da Califórnia 

do Sul: Los Angeles, foi profundamente moldada por uma grande variedade de 

políticas públicas e programas locais, estaduais e federais. “Up against the Sprawl”

detalha como políticas governamentais e agências públicas têm determinado muitos 

aspectos do crescimento da região: infra-estruturas, transportes, habitação, a 

imigração, finanças, administração cívica e regional, o ambiente. Os autores também 
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argumentam que, uma vez que as políticas públicas definiram a paisagem, tal pode 

ajudar a forjar o futuro. Elas exploram contra-movimentos de activistas progressistas 

na utilização de políticas inovadoras, como iniciativas de “smart growth” a acções 

de defesa do trabalhador-consumidor, por maior justiça social, económica e 

ambiental. 

 

2004 HARRIS, Richard, (2004) - Creeping Conformity: How Canada Became 

Suburban, 1900-1960 (Themes in Canadian History S.), University of Toronto 

Press Inc., 2004, Agosto 13, (160 p.). 

“Crescente conformidade”: Como o Canadá se tornou suburbano, 1900-1960. 

“Creeping Conformity”, a primeira história da suburbanização no Canadá, apresenta 

uma perspectiva geográfica, tanto física como social sobre o passado suburbano do 

Canadá. Moldada pela migração interna e externa, pela descentralização do 

emprego, bem como uma crescente utilização do transporte colectivo e depois pelo 

automóvel, o emergir do subúrbio representava uma grande promessa social, 

reflectindo as aspirações das famílias para mais espaço doméstico e proprietários de 

habitações. Depois de 1945 os subúrbios tornaram-se em lugares estereotipados 

genéricos, fisicamente padronizados e socialmente conformados. Em 1960 eles já 

haviam crescido bem mais longe, tanto física como culturalmente das respectivas 

cidades-origem, trazendo imprevisíveis consequências sociais e ambientais. A

intervenção do governo também desempenhou um papel fundamental, provocando 

uma mudança na aceitação e incentivando o endividamento hipotecário, 

amortização, e regulamentos sobre a construção e subdivisão a tornarem-se normas 

suburbanas. As casas suburbanas tornaram-se menos acessíveis e mais padronizadas, 

e pela primeira vez, os comentadores canadianos começaram a falar com desdém do 

“subúrbio”. “Creeping Conformity” ilustra e argumenta como todos estes aspectos 

emergiram reflectindo uma nova realidade suburbana. 

 

2004 LEAF, S., (2004) - Potato City: Nature, History and Community 

in the Age of Sprawl, Minnesota Historical Press, 2004, Agosto 

31, (210 p.). 

Cidade da batata: Natureza, história e comunidade na idade da 

dispersão urbana. Pássaros, carvalhos, cobras e rãs povoaram ao 
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longo dos séculos as grandes pradarias à volta da comunidade agrícola de Sue Leaf 

em Midwestern. Cem anos antes, a cidade situada a quarenta e cinco milhas da outra 

cidade mais próxima enviou milhares de toneladas de fécula de batata para todo o 

país. Hoje, tornou-se num dos subúrbios da América de mais rápido crescimento. 

Como naturalista e bióloga, Sue Leaf assistiu à sua envolvente rural a tornar-se num 

íman para os empreendedores. Num ensaio lírico, Sue traça a história natural de sua 

comunidade, dando ricos detalhes sobre as pessoas que construíram esta área, sobre 

as suas quintas prósperas e sobre os carvalhos, flores e animais nativos da pradaria. 

 

2004 LEWIS, Robert, (2004) - Manufacturing Suburbs: Building 

Work and Home on the Metropolitan Fringe, Temple University 

Press, 2004, Setembro, (321 p.). 

Fabrico dos subúrbios: Construindo emprego e habitação na 

franja metropolitana. Historiadores Urban têm retratado a 

suburbanização como o resultado de um êxodo burguês da 

cidade, juntamente com a introdução de “trolleys” que permitiu à classe média 

deixar a cidade pelas mais acolhedoras regiões limítrofes. Demonstrando que esta é 

apenas uma versão parcial da história urbana "Manufacturing Suburbs" usa a 

história dos subúrbios da classe trabalhadora, analisando o desenvolvimento 

industrial da cidade nos Estados Unidos e no Canadá entre 1850 e 1950. Os autores 

demonstram que estes subúrbios desenvolvidos em grande parte devido à 

localização da indústria transformadora fora dos limites da cidade e subsequente 

construção de habitação para o alojamento dos trabalhadores dessas fábricas. 

Através de estudos de caso de suburbanização industrial e de subúrbios industriais 

em várias áreas metropolitanas (Chicago, Baltimore, Detroit, Pittsburgh, Los 

Angeles, San Francisco, Toronto e Montreal), "Fabricação de Subúrbios" ajuda a 

esclarecer sobre o fenómeno chave do desenvolvimento metropolitano antes da II 

Guerra Mundial. 

 

2004 FERGUSON, Francesca, (2004) - Deutschlandscape/ Deutschlandschaft: 

Epicentres at the Periphery /Epizentren Der Peripherie, Hatje Cantz, 2004, 

November 15, ISBN: 3775714820, (256 p.) 
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Paisagem alemã: Epicentres na periferia. O catálogo que 

acompanha a exposição no Pavilhão Alemão na 9ª Bienal de 

Arquitectura de Veneza, 2004. Uma panorâmica de mais de 35 

projectos de arquitectura contemporânea na Alemanha, os quais 

se manifestam zonas urbanas da periferia, suburbanas e zonas 

desindustrializadas.  

 

2004 BURCELL, Robert, et. al. (DOWNS, Anthony ; MUKHERJI, 

Sahan), (2004) - Sprawl Costs: Economic Impacts of Unchecked 

Development, Island Press, 2004, Dezembro, (224 p.). 

Os custos da dispersão urbana: Impactos económicos do 

desenvolvimento sem controlo. Os impactos ambientais do 

desenvolvimento da dispersão urbana têm sido bem 

documentados, mas poucos estudos abrangentes avaliaram os seus custos 

económicos. Em 1996, uma equipa de peritos empreendeu um estudo por vários 

anos, de modo a fornecer dados quantitativos sobre os custos e benefícios das 

diferentes formas de crescimento. 

 “Sprawl Costs” apresenta um conciso e legível resumo dos resultados desse estudo. 

Os autores analisam o grau de expansão urbana, definem uma forma alternativa de 

crescimento mais compacto, projectam da magnitude e a localização do futuro 

crescimento e comparam os custos totais dessas duas formas de crescimento 

aplicáveis a toda a nação. Eles analisam os efeitos prováveis de uma expansão 

continuada, consideram as opções políticas, e debatem exemplos de um crescimento 

mais compacto em relação à expansão em determinadas regiões. Finalmente, 

avaliam se o crescimento compacto é susceptível de produzir os benefícios 

reclamados pelos seus defensores. O livro constitui uma análise abrangente e 

objectiva dos custos e benefícios das diferentes abordagens para o crescimento, 

permitindo dados sobre as implicações das várias opções e políticas. 

 

2005 WAGNER, Fritz W., et. al. (JODER, Timothy E. ; MUMPHREY,  Anthony J. ; 

AKUNDI, Krishna M. ; ARTIBISE, Alan F.J.), (2005) - Revitalizing the City: 

Strategies to Contain Sprawl and Revive the Core, M.E. Sharpe, 2005, Fevereiro, 

(360 p.). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 590 

A revitalização da cidade: Estratégias para conter a dispersão 

urbana e fazer reviver o núcleo. O livro está dividido em quatro 

grandes secções - Crescimento Urbano; Desenvolvimento 

Metropolitano e Administração; Estratégias de redesenvolvimento 

da Cidade Central; e Cooperação da cidade central com o 

subúrbio. Cada capítulo inclui uma análise das questões-chave, 

descrições de iniciativas específicas locais, destaques de eficazes políticas ou 

programas, bem como eventuais lacunas a evitar. “Revitalizing the City” tem uma 

grande atracção para a política urbana da comunidade, bem como cursos de 

graduação e pós graduação em sociologia urbana, geografia, ciências políticas, e 

estudos e planeamento urbano. 

 

2005 FORSYTH, Ann, (2005) - Reforming Suburbia: The Planned 

Communities of Irvine, Columbia, and The Woodlands, 

University of California Press, 2005, March 11, (396 p.). 

Reforma do subúrbio: As comunidades planeadas de Irvine, de 

Columbia, e The Wetlands. O movimento da “new community”

das décadas de 1960 e 1970 tentou uma grande experiência na 

habitação. Este movimento inspirou a construção de comunidades inovadoras que 

foram concebidas para contrariar a conformidade cultural dos subúrbios, o 

isolamento social, o inestético e os problemas ambientais. Bem documentado, este 

livro apresenta os resultados dessas experiências em três das mais bem-sucedidos 

novas comunidades: Irvine Ranch no sul da Califórnia, Columbia em Maryland e 

The Woodlands no subúrbio de Houston, Texas. Com base em pesquisas e 

entrevistas com os empreendedores, designers e residentes, Ann Forsyth traça a 

evolução, os êxitos e as deficiências dessas experiências em inovação urbana. Nos 

casos bem sucedidos, em áreas como a comunidade da identidade e a preservação do 

espaço aberto, eles prestam apoio às actuais propostas de “desenvolvimento 

inteligente” (smart growth). Quando não, em áreas como o acesso às opções 

habitação e transporte, oferecem importantes indicadores para incorporar novas 

formas de desenvolvimento urbano. 
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2005 MORRIS, Douglas, (2005) - It's a Sprawl World After All: The 

Human Cost of Unplanned Growth, and Visions of a Better 

Future, New Society Publishers, US, 2005, Outubro 26, (288 p.) 

Um mundo de expansão urbana: O custo humano do crescimento 

não planeado e Visões de um Futuro Melhor. O subúrbio tornou o 

sonho americano num pesadelo. Os EU têm hoje mais violações, 

assaltos, homicídios e assassinatos em série per capita, por uma mais ampla margem 

que qualquer outra nação de primeiro mundo. “It's a Sprawl World After All” é o 

primeiro livro a ligar o aumento da violência na América e a correspondente 

discriminação da sociedade com o desenvolvimento da expansão suburbana no pós 

II Guerra Mundial. Sem pequenas cidades para reunir as pessoas, o crescimento não 

planeado de expansão urbana deixou os americanos isolados, alienados e com medo 

dos estranhos que os rodeiam. O subúrbio substituiu conversação pelos carros, as 

principais ruas pelos centros comerciais (malls), bem como uma autêntica interacção 

social pela comunidade artificial da televisão. Os resultados foram os dramáticos e 

negativos impactos sobre a sociedade dos EU, incluindo: a transformação das 

sensibilidades da pequena cidade americana orientada para a comunidade, numa 

sociedade isolada de estranhos castigada pelo isolamento, solidão e depressão, a 

emergência de uma cultura de incivilidade caracterizada por extremo individualismo 

e um cruel desrespeito pelos outros, e níveis de violência de tal forma galopante 

como que a ser proclamada de "epidémica" pelo “Centre for Disease Control and 

Prevention” (CDC). Defendendo uma urgente atenção à gestão do desenvolvimento 

emulando os exemplos de “smart growth” de cidades europeias, a última secção do 

livro proporciona ferramentas para reconstruir a comunidade nas suas vidas, bem 

como em relação à sociedade em geral. Oferece ainda soluções práticas que podem 

melhorar a qualidade de vida de todos. 

 

2005 KAYDEN, Jerold S. & KRIEGER, Alex, (2005) - Sprawl and 

Suburbia: A Harvard Design Magazine Reader, University of 

Minnesota Press, 2005, Novembro 10, (160 p.). 

Expansão urbana e Subúrbio. A expansão urbana (sprawl) é o 

único, mais importante e urgente problema na ocupação do solo 

americano na viragem do século XXI. Os esforços para limitar a 

expansão urbana através de iniciativas de reforma legislativa de um 
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“desenvolvimento inteligente” (Smart Growth) foram promulgadas em todo o país, 

enquanto o neotradicionalista “Novo Urbanismo” (New Urbanism) tem sido 

adoptado por muitos arquitectos e urbanistas. 

Porém, a maioria dos americanos persistem na sua vontade de viver mais e mais 

distantes de centros urbanos, deslocando-se para os exurbios construídos quase 

exclusivamente com habitações unifamiliares e áreas comerciais isoladas. "Sprawl 

and Suburbia" reúne alguns dos principais pensadores sobre o assunto para 

apresentar um diagnóstico em profundidade e uma análise crítica das realidades 

físicas e sociais da expansão exurbana. Juntamente com uma introdução de Robert 

Fishman, estes ensaios apelam a arquitectos, urbanistas, designers e paisagistas para 

trabalhar minorando o impacto da expansão em relação ao solo e aos recursos e 

melhorando o ambiente construído residencial e comercial como um todo. Em lugar 

de vastos exurbios residenciais, estes escritores oferecem visões de um urbanismo 

fresco, modelos de vida atraentes e persuasivos, numa maior densidade, com uma 

maior diversidade e, dentro de verdadeiras comunidades. Com a expansão urbana a 

perder o apoio dos cidadãos suburbanos, à medida que os custos económicos, 

ambientais e sociais vão sendo pagos “Sprawl and Suburbia”, a ser aceite por 

arquitectos e urbanistas, surge numa altura em que o design poderá atingir uma certa 

influência crítica sobre desenvolvimento.  

 

2005 BRUEGMANN, Robert, (2005) - Sprawl: A Compact History, 

University of Chicago Press, 2005, Novembro 1, (264 p.) 

A dispersão urbana: Uma história compacta. Hoje as zonas 

urbanas desafiam noções tradicionais do que é uma cidade. As 

nossas tradicionais definições de zonas urbanas, suburbanas e 

rurais não conseguem capturar a complexidade destas vastas 

regiões com as suas auto-estradas, subdivisões, zonas industriais, parques de 

escritório e áreas de “resorts” entranhando-se no campo. Detractores consideram-no 

de expansão urbana (sprawl) e afirmam que é economicamente ineficiente, 

socialmente injusto, ambientalmente irresponsável e inestético. Robert Bruegmann 

considera-o como uma consequência lógica do crescimento económico e da 

democratização da sociedade, com benefícios que urbanistas não conseguiram ainda 

reconhecer. Na sua incisiva história sobre a cidade expandida, Bruegmann inverte 

qualquer ideia que temos de expansão urbana. 
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Tendo uma visão aprofundada do desenvolvimento urbano, ele demonstra que a 

expansão urbana não é nem recente nem particularmente americana, mas tão antiga 

como próprias cidades, tão característico da Roma antiga e de Paris do século XVIII, 

como é de Atlanta ou Los Angeles. A expansão urbana também não é o desastre 

reclamado por muitos observadores contemporâneos. 

Embora a expansão urbana, como qualquer padrão de fixação, tem sem dúvida 

criado problemas que devem ser resolvidos, ela também proporcionou a milhões de 

pessoas, condições de mobilidade, privacidade e escolha que antes foram 

prerrogativas de ricos e poderosos. Um livro a retirar a expansão urbana das suas 

conotações pejorativas, “Sprawl” oferece uma nova visão da cidade e do seu 

crescimento. 

Bruegmann conduz os leitores à conclusão de que “na sua imensa complexidade e 

constante mudança, a cidade, se densa e concentrada no seu centro, flexível e mais 

dispersa no subúrbio, ou nas vastas extensões da penumbra exurbana que se 

estendem dezenas, até centenas de milhas, é o maior e mais maravilhosa criação da 

humanidade.” 

  

2005 SOULE, David C., (2005) - Urban Sprawl: A Comprehensive 

Reference Guide, Greenwood Publishing Group Inc., 2005, 

Dezembro, (592 p.). 

A expansão urbana: Um guia de referência. O histórico, o 

jurídico, o político e o sócio-económico influenciam as causas, os 

efeitos e as soluções para a expansão urbana. A expansão urbana 

(Urban sprawl) ganhou muita atenção nos últimos anos. Não é apenas uma questão 

do uso do solo, mas também uma preocupação jurídica, política e social. Afecta 

escolas, o ambiente e as relações raciais. 

Suficientemente compreensivo, este livro orienta-se para os desafios da expansão 

urbana ao olhar para alguns dos principais pensadores sobre o assunto, incluindo 

Robert Yaro, o presidente da “Regional Plan Association”. 

Após a leitura de uma definição detalhada de expansão urbana, os leitores irão 

explorar a análise da sua dinâmica e do impacto negativo, questões transversais, 

bem como a agenda para lidar com a expansão urbana. Termina com um glossário, 

recursos e informações para contacto e alianças com o “desenvolvimento 

inteligente” (smart growth). Soule oferece uma visão imparcial desta questão 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 594

importante através de dados e informações acessíveis sobre as causas da expansão 

urbana e os esforços para lidar com ela. 

 

2006 VALENTE, Renata, (2006) - La riqualificazione delle aree 

dismesse. Conversazioni sull'ecosistema urbano, Napoli, 

Liguori Editore, ISBN 88-207-3979-8, 2006, (144 p.). 

A requalificação das áreas industriais abandonadas. 

Abordando o ecossistema urbano. O volume contém 

contribuições sobre o tema da requalificação ambiental das 

zonas periféricas abandonadas. Partindo do papel dos recursos naturais, por um lado, 

e do projecto e da gestão dos processos antropogénicos, por outro lado, vários 

aspectos disciplinares, como a tecnologia, a geomorfologia, a matemática e o 

planeamento foram integrados numa reflexão em torno da ideia de ecossistema 

urbano, para identificar novas chaves interpretativas. Desta obra se salientam títulos 

com: Uma nova qualidade para áreas urbanas abandonadas, por Renata Valente; A 

compatibilidade ambiental na requalificação urbana, por Maria Isabel Amirante; 

Zonas industriais abandonadas e parques periurbanos, por Claudio Crìmellini e 

Manuela Franco; A margem e o centro do espaço verde na paisagem urbana pós-

indutrial, por Francesco Muzzillo e Renata Valente; e A requalificação da antiga 

zona industrial de Nápoles oriental: a variante de Prg e a sua utilização por 

Giovanni Dispoto. 

 

2006 MALLACH, Alan, (2006) - Bringing Buildings Back: From 

Abandoned Properties to Community Assets, Rutgers University 

Press, 2006, Dezembro 15, ISBN: 0813538750, (344 p.). 

 Trazendo de volta os edifícios: de propriedades abandonadas às 

áreas comunitárias. Propriedades abandonadas são uma praga 

em todos os Estados Unidos, desde cidades da cintura mineira do 

ferro como Detroit e Buffalo até pequenas cidades como Lima, Ohio, e Waterloo no 

Iowa. Mesmo nas cidades do Sunbelt como Houston e Las Vegas, o abandono é um 

problema grave, à medida que os investimentos correm para a periferia, deixando os 

mais velhos bairros do interior para trás. Em “Bringing Buildings Back”, Alan 

Mallach provê políticos e profissionais com um guia para compreender e lidar com 

as inúmeras ramificações que este tema estuda em relação ao futuro das nossas 
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cidades mais antigas. Combinando sugestões práticas com um pensamento político, 

Mallach agrega dados de direito, economia, planeamento e projecto, abordando 

todos os lados do problema, do modo como o abandono poderá ser prevenido à 

melhor forma de trazer de volta estas propriedades numa reutilização produtiva. 

Centrando-se na necessidade de uma reutilização sustentável e de revitalização das 

cidades e bairros da América, “Bringing Buildings Back” mostra como o encontrar 

de soluções para os edifícios pode e deve ser vinculado ao mais vasto processo de 

tornar as cidades economicamente mais fortes e ambientalmente lugares mais 

sólidos para viver e trabalhar. 

 

2006 PHELPS, Nicholas A., (2006) - Post-Suburban Europe: 

Planning and Politics at the Margins of Europe's Capital 

Cities, Palgrave Macmillan, 2006, Julho 28, ISBN: 0230002129, 

(240 p.).  

A Europa Pós-Suburbana: Planeamento e Políticas nas 

fronteiras das principais cidades da Europa. “Pós-suburbano” é 

um termo que incorpora uma variedade de formas urbanas contemporâneas, em 

particular a "cidade periférica" - um termo usado para descrever o rápido 

crescimento de novos centros urbanos na periferia de grandes cidades consolidadas. 

Amplamente discutido nos E.U., muito pouco tem sido escrito sobre a periferia das 

cidades europeias, este livro fornece uma análise comparativa de exemplos na 

Grécia, Espanha, Paris, na Finlândia e no Reino Unido, apresentando uma análise 

teórica da periferia da cidade e da Europa pós-suburbana.  

 

2006 NICOLAIDES, Becky & WIESE, Andrew, (1997) - The Suburb 

Reader, Routledge, 1ª. Edição, 2006, Agosto 1, ISBN-10:

0415945941, (552 p.). 

O guia do subúrbio. “The Suburb Reader” traduz-se num guia 

para a história da primeira nação suburbana. Nicolaides e Wiese 

organizaram uma colecção de documentos, ilustrações e mapas. 

Esta colecção reúne documentos escritos e ensaios académicos ilustrando o modo 

como os Estados Unidos se tornaram numa nação suburbana. O livro inclui vários 

pontos de vista sobre a dispersão urbana e analisa as questões de raça, classe, género 

e política, enriquecendo o conhecimento sobre o subúrbio.  
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Desde os anos de 1920, os Estados Unidos têm observado uma dramática reversão 

nos padrões de vida, com a maioria dos americanos a residirem agora em subúrbios. 

Esta emigração massiva das cidades é uma das mais importantes transformações 

sociais e geográficas na recente história da suburbanização dos EU, que não só 

produziu um distinto ambiente físico, mas tornou-se numa importante força para a 

construção da cultura americana do século vinte. Empregando inúmeras fontes, 

ilustrações e ensaios críticos, “The Suburb Reader” documenta o emergir da 

suburbanização norte-americana a partir dos anos de 1700 até aos dias actuais. 

Através de capítulos tematicamente organizados, explora múltiplas facetas da 

criação do subúrbio e caracteriza o seu impacto sobre a formação do género e das 

ideologias da família, a política, as relações raciais, a tecnologia, o desenho e as 

políticas públicas. Integrando múltiplas perspectivas sobre a evolução da paisagem 

suburbana, “The Suburb Reader” presta especial atenção às complexas 

experiências, de africano-americanos, imigrantes e pessoas que trabalham no 

subúrbio.  

 

2006 MANFREDINI, Alberto, et. al., (2006) - Progettazione 

architettonica e riqualificazione urbana, Alinea Editrice, Firenze, 

2006, Outubro, ISBN: 88-6055-061-0, (168 p.). 

Projecto arquitectónico e requalificação urbana. A requalificação 

urbana é cada vez mais o principal objectivo da política de 

ordenamento do território em Itália. O objectivo do tratamento é o 

da valorização no sentido de alcançar, em algumas áreas territoriais significativas, a 

aplicação de uma metodologia de requalificação, através da determinação de 

parâmetros para uma transformação do território em que a concepção arquitectónica 

assuma papel central. Cobrindo um vasto conjunto de temas que integram a 

requalificação urbana, esta obra dá cobertura a aspectos como: Ética e verdade; O 

significado de “clássico”; Relativismo e fundamentalismo; Projecto do limite; 

Clientes e projectistas; A requalificação; O projecto de arquitectura; O risco da 

simplificação; O limite da Participação; A qualidade e a dimensão do espaço; 

Parâmetros de Avaliação; e 16 exemplos de desenho urbano.  
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2006 LORUSSO, Flaviano Maria, (2006) - Rigenerazioni 

urbane, Alinea Editrice, Firenze, 2006, Outubro, ISBN: 

88-6055-072-6, (120 p.) 

Regeneração urbana. A requalificação urbana é cada vez 

mais o objectivo primordial da política de ordenamento 

do território. O objectivo é o de tratar a valorização do 

território, segundo metodologias significativas como: A regeneração urbana; A 

reutilização; O isolamento; Os limiares; Os limites; e A regeneração arquitectónica 

(identidade, autenticidade, o projecto de arquitectura). 

O destino vital e urgente da cidade contemporânea na Europa e sobretudo das 

cidades de média dimensão, especialmente em Itália, só pode inevitavelmente ser o 

da sua própria regeneração. Nesta perspectiva, a de uma recuperação da sua forma 

ou desenho, no sentido de uma reconfiguração compositiva controlada, completa, de 

alto valor conceptual, de expressão funcional e estética e de uma vontade colectiva e 

cultural com vista à reafirmação da razão original constituinte das formas.  

Em oposição e evitando a degradação e dissolução da organicidade vital e formal da 

estrutura social, física e simbólico-estética consumida pela cidade funcionalista do 

século XX, a perda de valor histórico do grande ambiente comunitário (Lucan), o 

projecto da cidade contemporânea pode reaparecer como retorno à sua natureza 

intrínseca de sábia, culta e partilhada história orgânica (Fortier).  

A nova cidade possível será então o potencial latente da história conforme à 

contemporaneidade e à realidade, adequndo-se ao futuro já anunciado projetando e 

implementando processos de actualização de métodos, instrumentos e respectivas 

linguagens. As duas questões principais: relação complexa e o retorno a uma 

possível recomposição da cidade, incidindo na qualificação do espaço público 

redimensionado, reutilizado e reestruturado, tornando-o no espaço de senso comum 

e beleza, religado e conectado, numa reconversão da paisagem de solidão da actual 

fenomenologia urbana. 

Porquê voltar à cidade imaginada? E voltar à forma na íntegra, ao ambiente 

emocional (Johnson), por uma cidade renovada e inovadora com uma dramaturgia 

urbana actualizada e conforme, onde os resíduos de espaços perdidos (áreas e 

edifícios desocupados, não-lugares, áreas intersticiais excedentes, áreas esquecidas, 

áreas técnicas) como protagonistas latentes disponíveis se tornem de facto 

personagens reencontradas.  
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Uma cidade onde redescobrir o sentido e o prazer de uma reflexão individual e 

colectiva, de uma emulação para a qualidade, de experiência regenerada de uma 

nova sensualidade, cheia de emoções (Johnson) visível e materialista, insubstituível 

teatro interactivo de socializante prazer estético-simbólico. É nesse sentido, que o 

intelectual e o emocional, tomando a forma de uma paisagem urbana com formas 

urbano-arquitectónicas criadas se faz com recurso a campos projectuais 

regenerativos pela reutilização da arquitectura que reabilita, restaura, renova 

fragmentos em desuso para a cidade herdada recomeçando o movimento adaptativo 

interrompido; pela arquitectura de monólito, em tecido arquitectónico de cidades e 

paisagens para accionar os compromissos e catalisar processos quanto à reciclagem 

e re-estetização; pelo espaço funcional e simbólico de intercâmbio entre exterior e 

interior entre as zonas urbanas e interiores da cidade numa identificação mútua; pela 

arquitetura limite, que retorna à à margem da arquitectura física da cidade. 

 Sistema de eventização (Guattari), através do qual a arquitectura da cidade se 

reconverte para criar e oferecer-se como referência da expressão colectiva e 

identificação de unidade e integridade no desenho: produto de investimento cultural, 

densificação do pensamento, de invenção e de esplendor por uma arte que suscite a 

admiração. 

 

2006 GOODMAN, Penelope J., (2006) - Roman Suburbia: The 

Roman City and its Periphery, Routledge, an imprint of Taylor 

& Francis Books Ltd., 2006, Outubro 10, (256 p.). 

Subúrbio Romano: A cidade romana e a sua periferia. “Roman 

Suburbia” uma primeira minografia sobre o assunto, apresenta 

um detalhado estudo em relação ao urbanismo romano 

enquanto fenómeno de desenvolvimento suburbano, hoje pouco investigado ainda. 

Apresentando provas arqueológicas e literárias através 63 planos de cidades, plantas 

de edifícios, bem como fotografias, Penelope Goodman estuda como e porquê os 

subúrbios Romanos cresceram fora das cidades Romanas, o que era distinto da 

natureza do desenvolvimento suburbano, e quais as contribuições que os edifícios e 

actividades nos subúrbios poderiam fazer ao carácter e à função da cidade como um 

todo. Goodman desenvolve uma ampla investigação dos locais de subúrbio, e um 

estudo aprofundado das 4 províncias do Gallia, comparando as acções da elite; a 

implantação dos edifícios e o desenvolvimento dos subúrbios, em relação a Roma, 



 ANEXOS - PERIFERIA URBANA: SISTEMATIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 599

ajudando a compreender as relações entre a actualidade e o mundo antigo. 

“The Roman City and its Periphery” explora a questão do desenvolvimento 

periurbano fora das cidades do mundo romano. Através de uma vasta gama de 

estudos de caso, que vão desde Roma a cidades de província, Penelope Goodman 

explora dados contemporâneos do desenvolvimento periurbano, e compara-os com a 

realidade dos vestígios arqueológicos. 

Porque razão as cidades Romanas desenvolveram uma periferia urbana? Como era 

utilizado aquele espaço, e como será entendido pelos contemporâneos? “The Roman 

City and its Periphery” explora a questão do desenvolvimento periurbano fora das 

cidades romanas, numa análise realizada pela primeira vez. 

Este estudo revela que o desenvolvimento de uma periferia urbana foi uma 

generalizada e característica figura das cidades romanas, e mostra que esse subúrbio 

poderia funcionar como uma parte importante do tecido urbano - o prelúdio de uma 

primeira iniciativa pela criação subúrbios artesanais romanos, como origem dos 

subúrbios medievais e do mundo moderno. “The Roman City and its Periphery”

mostra as contribuições que uma compreensão do espaço periurbano pode trazer 

para debates sobre o carácter de uma cidade romana, a sua relação com o meio rural, 

bem como a relação das elites locais com o poder que foi Roma. 

 

2006 PETSCHEL-HELD, Gerhard ; LEONTIDOU, Lila ; COUCH,

Chris, (2006) - Urban Sprawl in Europe: Landscape, Land-use 

Change and Policy (Real Estate Issues), WileyBlackwell, 2006, 

Agosto 1, (296 p.), ISBN-10: 140513917X. 

Expansão urbana na Europa: Paisagem, alteração do uso do

solo e Política. A expansão urbana constitui um dos mais 

importantes tipos de mudanças de uso do solo que afectam a actualmente a Europa. 

Gera cada vez mais grandes impactos sobre o ambiente (impermeabilização do solo, 

emissão de poluentes dos transportes e fragmentação dos ecossistemas); sobre a 

estrutura social de uma área (segregação, alterações do estilo de vida e desprezo 

pelos centros urbanos), bem como na economia (distribuição de produtos, preço do 

solo e questões de escala). 

“Urban Sprawl in Europe” explica a natureza e a dinâmica da expansão urbana na 

Europa, desenvolvendo-se o seu texto em três partes. A Parte I considera as 

definições contemporâneas, as teorias e tendências da expansão urbana europeia. Na 
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parte II os autores baseiam-se em experiências da Europa para considerando a 

expansão urbana a partir de variadas perspectivas: Expansão relacionada com as 

infra-estruturas (em torno de Atenas); Expansão urbana na cidade pós-socialista 

(caracterizada por Varsóvia, Leipzig e Ljubljana); Declínio e expansão (numa 

análise comparativa entre Liverpool e Leipzig, mostrando que a expansão não se 

limita a expansão cidades); Expansão baseada no desenvolvimento de residências 

secundárias (casos da Suécia, Áustria). Na parte III é desenvolvido um modelo 

qualitativo formal de expansão. São consideradas ainda políticas para o controle da 

expansão urbana e as funções dos diferentes intervenientes. Na conclusão levantam-

se dúvidas quanto à natureza e dinâmica destas novas paisagens urbanas e da sua 

sustentabilidade. 

 

2006 MARCOTULLIO, Peter J., (2006) - Scaling Urban 

Environmental Challenges: From Local to Global and Back, 

Earthscan Publications Ltd., 2006, Dezembro 1, ISBN: 

1844073238, (256 p.). 

Escala dos desafios do ambiente urbano: Do local ao global e 

vice-versa. “Pensar globalmente e agir localmente” enfatiza a 

importância da escala ao lidar com os desafios ambientais, mas não como forma de 

os resolver. O livro focaliza as dimensões espaciais do encargo com o ambiente 

urbano, mostrando como é importante ter estes em conta aquando da prossecução da 

justiça ambiental e da boa governação, tanto no contexto dos riscos sanitários da 

vida nos bairros de lata (slums), como da poluição da descontrolada industrialização 

e motorização, como das enormes pegadas ecológicas da vida urbana. “Scaling 

Urban Environmental Challenges” aborda as questões do ambiente urbano que 

enquadram os actuais desafios, e analisa as condições e problemas no centro urbano 

de países de poder económico baixo, médio e alto. Casos de estudo incidem em 

cidades economicamente diversificadas como Acara, New Delhi, Cidade do México 

e Manchester, enquanto capítulos temáticos exploram questões do abastecimento de 

água, do saneamento e dos transportes. Conclui-se numa análise quanto a diferentes 

escalas de governação. Defende-se que não deveremos basear-nos apenas na 

governação local ao abordar encargos locais, como questões de saneamento, nem

depender só da governação global em relação aos desafios globais, como as 

emissões de gases de estufa, relevando que a escala é de facto fundamental na 
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compreensão dos problemas e nas respostas bem sucedidas. 

 

2006 Worldwatch Institute, (2006) - State of the World: An Urban 

Planet, Earthscan Publications Ltd; Rev Ed edition, 2006, 

Dezembro 1, (288 p.).  

O estado do Mundo: Um Planeta Urbano, “State of the World",

há muito considerado um importante anuário no estudo do 

progresso da humanidade visando um futuro sustentável, presta 

nesta 24ª. edição, uma especial atenção às cidades. A população mundial apontaria 

assim em 2007 para situações de principalmente rurais e principalmente urbanas. 

Em aproximadamente 1 bilião de habitantes, 1 em cada 3 seriam urbanos e a viver 

em “bairros degradados”, 90% dos quais se encontrariam em África, Ásia e 

América Latina. Entretanto, nos centros urbanos mais desenvolvidos do mundo já os 

recursos se terão tornado finitos. Uma cidade como Londres requer cerca de 58 

vezes o seu território para abastecer seus residentes com alimentos e madeira. 

Publicado anualmente em 28 idiomas, "State of the World" é apoiada numa 

informação avalizada, por governos nacionais e agências das Nações Unidas, sendo 

fundamental para orientar uma construção positiva e global do futuro. 

 

2007 BEIDER, Harris, (2007) - Neighbourhood Renewal and 

Housing Markets: Community Engagement in the US and UK 

(Real Estate Issues), WileyBlackwell, 2007, Janeiro 2, ISBN-10:

1405134100, ISBN-13: 978-1405134101, (368 p.). 

Renovação de Bairros e mercados da habitação: Envolvimento 

comunitário no Reino Unido e nos EUA. O interesse em torno de 

questões do desenvolvimento das cidades, da renovação de bairros residenciais e 

industriais mais antigos das cidades, bem como questões com raça, a polarização e a 

desigualdade nas cidades, tem-se mantido na vanguarda dos debates políticos e 

académicas em toda a Europa e América do Norte. Embora haja um longo diálogo 

sobre estas questões entre britânicos e americanos, académicos e políticos, não 

existe uma reflexão actualizada sobre estas questões. Os processos de privatização, 

desregulamentação e da mudança de estrutura das cidades com o declínio da 

indústria transformadora, estão na ordem do dia. “Neighbourhood Renewal and 
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Housing Markets” constitui uma nova e importante contribuição para este debate 

destacando questões específicas que são cruciais para a compreensão das questões 

da habitação, da renovação e do fortalecimento comunitário no Reino Unido e nos 

EUA. Nele se apresenta material de pesquisas originais em relação a ambos os 

países, uma discussão sobre a transferência de experiências entre si e uma discussão 

sobre as questões emergentes dos dois em paralelo. 
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