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ARQUITECTURA, DEMOCRACIA E IDENTIDADE 
João Ferreira Bento 

No âmbito da Presidência Britânica da União Europei a, que decorre durante o 
segundo semestre de 2005, realizou-se nova reunião do Fórum Europeu das 
Políticas de Arquitectura, subordinado ao tema Demo cracia  e Identidade.  

A conferência teve lugar em Edimburgo e em Glasgow, nos passados dias 13 e 14 de 

Outubro, onde o impacto do novo edifício do Parlamento na arquitectura e na 

sociedade escocesa esteve no centro das discussões do encontro. 

Sendo o parlamento um símbolo por excelência da democracia, o desenho do novo 

edifício era um elemento fundamental a ter em conta na elaboração do projecto. 

Perante isso, o governo organizou um concurso de ideias internacional, do qual 

acabaria por sair vencedor o arquitecto espanhol Antonio Miralles. 

O projecto escolhido pelo governo esteve envolvido em grande controvérsia, sendo 

frequentemente, questionado pelos cidadãos que não se sentiam identificados com o 

desenho do novo edifício. Sempre muito mediático, agravou-se ainda a polémica pelo 

facto de a sua construção ter sofrido um adiamento sucessivo do prazo de execução 

da obra e um grande aumento do orçamento previsto inicialmente para a sua 

construção. 

No entanto, o novo Parlamento acabaria por abrir as suas portas ao público em 

Outubro de 2004, sendo considerado como um dos edifícios mais inovadores da 

actualidade existentes no Reino Unido. Recentemente, recebeu o RIBA Stirling Prize, 

o que, naturalmente, agradou aos escoceses mais cépticos em relação à qualidade 

arquitectónica do edifício. 

Deste modo, o Fórum foi uma oportunidade para demonstrar a importância da 

arquitectura na criação da identidade nacional, na medida em que possui um valor 

simbólico insubstituível e indispensável na expressão cultural de um povo. 

O primeiro dia do evento foi passado em Edimburgo, no interior do Parlamento, 

realizando-se uma breve visita guiada ao seu interior. De seguida, realizou-se um 

seminário sobre o mesmo, no qual foi apresentado o desenrolar do concurso 

internacional e a selecção do projecto, as várias fases de construção do edifício. Este 

seminário terminou com uma comunicação de Charles Jencks sobre a problemática da 

relação entre a arquitectura e a identidade cultural. 

O segundo dia do encontro decorreu em Glasgow. A sessão da manhã foi iniciada 

com uma intervenção de Patricia Ferguson, Ministra do Turismo, Cultura e Desporto, 

que realçou a importância da existência de uma política de arquitectura. Depois 

realizou-se uma apresentação do projecto do novo edifício do Parlamento do País de 
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Gales, que ainda não acabou de ser construído. Em seguida, realizaram-se três 

comunicações sobre a relação entre a arquitectura e a criação de uma identidade 

cultural, mas de três pontos de vista diferentes: ao nível nacional, ao nível das cidades 

e espaços urbanos e ao nível dos espaços rurais.  

Na sessão da tarde, houve uma apresentação do atelier dinamarquês PLOT, sobre o 

papel dos arquitectos na imaginação do futuro. De seguida, houve um debate sobre o 

impacto das políticas de arquitectura no Reino Unido, onde participaram 

representantes de cada um dos organismos públicos responsáveis pela política de 

arquitectura de cada país britânico: Commission for Architecture and the Built 

Environment (Inglaterra), Architecture and Design Scotland (Escócia), Design 

Commission for Wales (País de Gales) e Jonh Cole (Irlanda do Norte). 

Por último, houve uma apresentação de Zaha Hadid sobre o novo museu de arte 

contemporânea de Glasgow de sua autoria. O encerramento do encontro ocorreu no 

Instituto de Arquitectura da Escócia, “The Lightouse”, com a inauguração da exposição 

“Landforms” (exposição escocesa na Bienal de Veneza de 2004). 

O Fórum foi organizado de maneira a coincidir com uma série de outros eventos, entre 

os quais se realça o festival bienal de arquitectura “Block”, que tem a duração de uma 

semana, com uma série actividades e iniciativas sobre a arquitectura por todo o país. 

Salienta-se que a Escócia já tem uma política nacional de arquitectura aprovada pelo 

seu Parlamento, contribuindo para que os seus cidadãos se interessem cada vez mais 

pelos espaços urbanos e edificados das suas cidades, fortalecendo a democracia e 
criando uma maior identidade nacional. g 

 


