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RESUMO 

O código genético do lugar, ou, as relações entre ambiente físico, social e simbólico é o objeto 

de estudo de um novo tipo de urbanismo que integra investigação e educação no intuito de 

corrigir os desvios produzidos pelo mal urbanismo. Esse urbanismo propõe o reconhecimento 

prévio do código identitário, a fim de intervir com coerência e respeito no patrimônio. Aqui 

demonstramos que tal entendimento é essencial para construir sobre o construído sem que o 

texto anterior seja apagado. E, uma maneira eficaz de fazer esse reconhecimento, é a análise 

sociofísica-simbólica que torna os elementos de texto e contexto acessíveis a partir da leitura 

dos cronotopos.  

PALAVRAS-CHAVE: Memória e identidade; código genético; patrimônio histórico; urbanismo 

ambiental. 
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RESUMÉN 

El código genético del lugar, o la relación entre el medio ambiente físico, social y simbólico es el 
objeto de estudio de un nuevo tipo de urbanismo que integra la investigación y la educación con 
el fin de corregir las desviaciones producidas por la mala planificación urbanística. Este 
urbanismo propone el reconocimiento previo del código de identidad con el fin de intervenir 
con la coherencia y el respeto en el patrimonio. Aquí demostramos que este entendimiento es 
esencial para construir sobre el construido sin borrar el texto anterior.  
Y una forma efectiva de hacer este reconocimiento es el análisis sociofísica-simbólico que hace 
accesibles los elementos del texto y el contexto desde la lectura de los cronotopos. 
 
PALABRAS CLAVES: Memoria e identidad; código genético; patrimonio histórico;  
urbanismo ambiental. 
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