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Introdução
Contribuir para definir e enquadrar o desenvolvimento urbanístico da

Aldeia da Estrela constituiu o principal objectivo do trabalho de investi-
gação sociológica e do estudo para o Plano de Pormenor que deram ori-
gem a este livro. Após a subida do nível das águas decorrente do fecho
das comportas da barragem de Alqueva, em Fevereiro de 2002, o monte
onde se encontra situada a Aldeia da Estrela assume hoje os contornos
de uma pequena península nas margens da enorme lagoa. Ao Plano de
Pormenor da Aldeia da Estrela coube, então, delinear as propostas de re-
configuração do espaço do aglomerado, orientando o seu crescimento
urbanístico e anunciando os seus limites no sentido de dar resposta às
diversas necessidades da população e, sobretudo, contribuir para resolver
as tensões inerentes aos processos de apropriação e usos do solo. A na-
tureza desta intervenção pressupunha, evidentemente, um estudo da vida
na aldeia. Um inquérito sociológico foi então elaborado, com o principal
objectivo de efectuar um levantamento das condições e modos de vida
dos habitantes da Estrela, levantamento esse fundamental ao enquadra-
mento e à compreensão da relação que esta população estabelece com o
espaço, bem como das suas atitudes e expectativas face à recente trans-
formação do cenário que a envolve. Pretendia-se assim que as propostas
delineadas pelo plano viessem dar respostas às necessidades que a subida
do nível das águas após o fecho das comportas da barragem de Alqueva
veio impor a esta população.

Para além da usual coexistência dos diferentes saberes técnicos envol-
vidos em projectos desta natureza, o desafio que desde logo se impôs
consistiu na articulação de sensibilidades, competências e conhecimentos
específicos da sociologia e da arquitectura, áreas cujo diálogo, teórico ou
prático, persiste sobremodo aquém do apelo de diversos sociólogos e ar-
quitectos no sentido da interdisciplinaridade. Com a exposição do tra-
balho de investigação sociológica sobre a Aldeia da Estrela e do estudo
informado por esse trabalho tendo em vista a elaboração do Plano de
Pormenor, procura este livro contribuir para derrubar as barreiras que a
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crescente especialização de saberes ameaça erguer ao conhecimento in-
terdisciplinar. Antes de expormos, porém, os resultados do estudo socio-
lógico e apresentarmos o Plano de Pormenor entretanto elaborado, im-
porta reflectir sobre as virtualidades da interdisciplinaridade e, sobretudo,
revelar os contornos que o diálogo entre sociólogo e arquitectos assumiu
no próprio processo de elaboração deste trabalho. 
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