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Resumo
Esta dissertação partiu de uma base teórica para a realização de um projecto final,
que se caracteriza por ser um edifício de carácter público, que se localiza no centro
da cidade de Aveiro, este reflectirá consequentemente as melhorias que
pretendemos para a zona, principalmente no espaço público, potenciando-a e
valorizando-a.
Partindo da problemática, a desumanização do espaço público, o trabalho
pretende que se estabeleça uma simbiose entre o Homem, o espaço público e os
edifícios, conjugados unitariamente sem barreiras físicas e virtuais. Através das
perspectivas de autores como, Karl Chu, Jan Gehl, François Ascher, entre outros,
identificamos que a preservação e valorização dos princípios da cidadania são
fundamentais para reverter este processo que está a ocorrer nas cidades
contemporâneas, a arquitectura genética será o instrumento/estratégico utilizado
para restabelecer a vitalidade e a génese do espaço público. O incentivo pela
preservação, é fundamental, por parte dos cidadãos, para a humanização.
Tendo por base estes princípios e valores assimilados ao longo da pesquisa teórica e
identificando as fragilidades do local, surge assim como resposta, um Interface de
Transportes permitindo uma fusão entre espaço público e espaços de uso público,
dinamizando-se e incitando-se mutuamente.
Concluímos assim que para responder a esta problemática identificada, a
arquitectura genética que tem por base identificar qual o código genético de uma
cidade, potenciando-o e imprimindo-lhe as mutações genéticas para alcançar a
humanização do espaço público. Este Interface permite retirar das ruas grande parte
da confusão diária, reflectindo uma mutação viária, oferecendo uma diversificada
possibilidade de deslocações e consequentemente dignificar os princípios da
cidadania, que neste caso será mais uma mutação ao que existe no código
genético

actual.

Assim,

a

Arquitectura

genética

poderá

ser

um

bom

instrumento/estratégico para, do ponto de vista social, espacial, económico e
ecológico, permitir uma boa adequação e adaptação do Ambiente Urbano ao
Utilizador.

Palavras-chave: Humanização, Genética, Mutações, Indivíduo/Ambiente Urbano
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Abstract
This dissertation started with a theoretical basis for the realization of a final project who
is characterized by being a building of a public nature who is located in the center of
Aveiro, this consequently reflect the improvements that we plan for the area,
especially in space public, enhancing it and appreciating it.
Leaving the issue, the dehumanization of public space, the paper aims to establish a
symbiosis between man, public space and buildings, combined unitarily without
physical and virtual barriers. Through the perspectives of authors like Karl Chu, Jan
Gehl, François Ascher, among others, identified that the preservation and
appreciation of the principles of citizenship are key to reverse this process taking
place in contemporary cities, the genetic architecture will be the instrument / strategy
used to restore vitality and genesis of public space. The incentive for conservation, it is
essential for citizens to humanization.
Based on these principles and values assimilated along the theoretical research and
identifying the weaknesses of the location appears as response, a Transport Interface
allowing mergers between public space and spaces of public use, it is stimulating and
encouraging each other.
We conclude therefore that to answer this problem identified, the genetic
architecture that is based on identifying which genetic code of a city, enhancing it
and giving it the genetic mutations to achieve the humanization of public space. This
interface allows for the removal of much of the confusion streets daily, reflecting a
mutation road, offering a diverse opportunity to travel and consequently elevate the
principles of citizenship, which in this case will be a mutation that exists in the current
genetic code. Thus, the genetic architecture may be a good tool / strategy to the
point of social, spatial, economic and ecological, ensuring proper fit and adjustment
of the Urban Environment to the User.

Key words: Humanization, Genetic, Mutation, Individual/Urban Environment
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A desumanização do espaço público é um fenómeno que está a ocorrer nas
cidades contemporâneas, fruto de um novo paradigma na utilização do espaço
urbano. Como sabemos as cidades tornaram-se territórios muito frágeis e propícios
para a fragmentação, o principal causador foram os desenvolvimentos tecnológicos
e o predomínio do automóvel sobre o peão, assim entendemos que as acções
tomadas num determinado tempo e território têm repercussões, de carácter mais ou
menos positivo, dependendo da acção tomada. Esta exige um papel mais
interveniente e responsável dos seus habitantes. É um tema muito amplo e
transversal, que aborda vários saberes do conhecimento.
Identificamos este fenómeno, que é um dos principais incentivos para desenvolver
uma pesquisa teórica de maneira que possamos entender quais os acontecimentos
que ocorreram para termos espaços públicos abandonados e sem qualidade. Os
ensinamentos que nos foram incutidos ao longo do percurso académico permitiu-nos
ter outro tipo de “olhar” para os espaços públicos, neste caso como uma definição
de não-construído ou vazios da cidade, como estes podem ser determinantes para
permitir a convivência entre cidadãos e haver uma regeneração urbana. Lugares
que não são apenas de transição mas que permite ver, ouvir e estar permitindo um
retorno às origens dos indivíduos em que estes tinham trocas sociais, culturais e
permite a cidade desenvolver-se e articular-se na totalidade.
Como as necessidades básicas dos indivíduos não estavam a ser cumpridos e eles
não tinham espaço para se relacionarem, porque este tinha sido absorvido pelo
automóvel, os cidadãos tiveram a necessidade de se deslocarem para as zonas
periféricas onde tinham melhores ofertas e qualidade de vida, onde ainda
permanece o conceito de vizinho, que no caso da cidade dissolveu-se com o
tempo, assim os centros urbanos ficaram desertificados, os edifícios que outrora
estavam habitados agora encontram-se vazios consequentemente o comércio
sofreu com este abandono. As ruas deixam de ter espaço para os peões, diminuem
os seus espaços de circulação para permitir ao automóvel e aos seus condutores
terem mais comodidade, sendo cada vez mais desenhadas para este. Esta realidade
actual no urbanismo, na sociedade, na cultura e no comércio, tem como estratégia
pensar na mobilidade, mas existe uma necessidade urgente de conectar o
planeamento de transportes com o desenho urbano, a segurança nos transportes e
para o ser humano enquanto peão, criar ambientes e comodidades que se
relacionem com a base construída.
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Com o desenvolvimento da pesquisa procurou-se responder às seguintes questões: Quais os fenómenos que ocorreram, para ter surgido a desumanização? - A
humanização do espaço público está-se a perder ao longo dos anos, é possível que
regenerando as cidades e os cidadãos reverter este processo? - Estudando quais as
influências nos espaços dominados pelo automóvel, quais as possibilidades, tendo
em conta a acessibilidade, mobilidade, vivências e comodidade para reabilitar
estes? – Se os espaços públicos forem de qualidade, proporcionando aos indivíduos
usá-lo de diferentes formas, permitirá a revitalização dos centros urbanos?
Desta preocupação emerge a presente dissertação “Arquitectura Genética na
Humanização do Espaço público”, em que especificamente a arquitectura genética
servirá de instrumento/estratégico para chegarmos a humanização, que é o principal
foco. O caso de estudo localiza-se na cidade de Aveiro, especificamente junto ao
canal Central, por ser um local que carece de revitalização a nível social, urbano,
económico e que se ligue ao tecido urbano actual. As fragilidades e potencialidades
identificadas tomam urgente uma estratégia que conduza a acções específicas,
tanto do poder público como privado.
A necessidade de humanizar o espaço público advém da vontade de voltar a
rejuvenescer os centros urbanos e esse servir de elemento apelativo aos mesmos.
Vitalizando o espaço público com o intuito de uma (re) valorização do mesmo, este
assume um papel fulcral no desenvolvimento da qualidade do espaço privado
adjacente. Procura-se estabelecer uma forte relação entre forma, função e contexto
urbano, reforçando o lazer, a oportunidade ver, ouvir e sentir o espaço, por via da
humanização na arquitectura. Ao assumir o espaço público como um elo da coluna
vertebral, a articulação destes elos (de onde resulta a coluna vertebral referida
anteriormente) vai assumir a estrutura de composição da cidade e a imagem que se
pretende criar da mesma. Na presente dissertação pretende-se compreender quais
os fenómenos que estão a ocorrer nos espaços públicos e de que maneira este pode
influenciar quem nele vive, para posteriormente corrigirmos essas debilidades para
obtermos centros urbanos novamente habitados e espaço públicos vivenciados e as
experiências multissensoriais e multidimensionais do pedestre, do ciclista ou do
passageiro devem ser consideradas como uma peça fulcral na construção dos
espaços públicos urbanos, assim a cidade pode ser vista a nível dos olhos,
repensando a escala humana, criando assim espaços humanizados.

Para abordar esta temática, a pesquisa seguiu a seguinte ordem metodológica:
pesquisa, recolha e análise bibliográfica sobre os conceitos e modelos de
intervenção em vários momentos ao longo do tempo. Foram realizadas entrevistas
aos actores locais, como aos políticos, habitantes, aos estudantes universitários, à
cultura em geral, para procedermos a uma análise. Identificar e analisar quais as
propostas já efectuadas que abranjam aquele local como, O Plano Auzelle, Plano
Polis, POOC, e o Projectos como Fábrica Ciência Viva, Intervenção de Associações
com propostas também para aquele local como os Amigos D’Avenida, Associação
de Moradores de Alboi, entre outros. Partindo deste pressuposto executámos a um
diagnóstico SWOT, a fim de identificar quais os factores de risco, as suas
potencialidades, ameaças e oportunidades que possam surgir.
A presente dissertação está estruturada em duas partes, Parte 1 de carácter mais
conceptual, em que procedemos a uma pesquisa mais direccionada para o
comportamento humano, na sua relação com o espaço, as suas actividades sociais
com o urbano, como deve ser um espaço para proporcionar um palco de
interacções sociais, como se comporta o Homem consoante o desenho do espaço
público, e quais os fenómenos que ocorreram para o estado actual das cidades.
Para elaborar este entendimento, foram imprescindíveis autores como Jan Gehl que
nos direcciona para os espaços entre os edifícios, o que nos faz entender que estes
têm um papel importante e revelante para aqueles que o usam e vivem, não são
apenas lugares vazios, são espaços cheios de pessoas para vivê-los, como um palco
onde vários actores contracenam e em que a organização espacial é capaz de
promover estas reacções sociais assim como Jordi Borja e Zaida Muxi a cidade é o
espaço público e este é vital para a prática da cidadania definindo a qualidade da
própria cidade, para estes autores a degradação do espaço público e a
consequente perda de qualidade provoca uma reacção social e cultural. Os
cidadãos precisam de um espaço público de qualidade para que possam usufruir da
cidade e da vida urbana. O espaço público é um lugar de cultura urbana e
cidadania por isso Pedro Brandão apoia, assim como Herman Hertzberger, que é
muito importante o desenho do espaço público para beneficiar as vivências neste,
assim parte da resolução da problemática da desumanização passa pela
responsabilização dos cidadãos pela cidade, se as pessoas sentirem que a cidade é
em parte também suas e não como um espaço de ninguém, tenderão a expandir a
sua influência para o espaço público e logo torna-los vivos e activos.
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Estes são alguns dos autores que estudamos ao longo do percurso. O primeiro ponto
centra-se assim em entender a evolução das cidades e como consequentemente
chegamos a desumanização. O segundo ponto faz o esclarecimento do conceito
de Arquitectura Genética e como este se pode relacionar com a arquitectura. O
terceiro ponto pretende clarificar como a rua pode regenerar a cidade e os
cidadãos de modo a conseguirmos a humanização, através da arquitectura
genética e mutações genéticas.
A 2 Parte de carácter mais experimental e de aplicação da investigação numa
intervenção prática, incide na Cidade de Aveiro, mais especificamente na rua junto
ao Canal Central e no quarteirão entre as o Bairro do Alboi e o nó viário de
Entrada/Saída na A25. O primeiro ponto deste capítulo pretende apresentar o local
de estudo, contextualizando-o e caracterizando-o juntamente com as suas
dinâmicas urbanas. O Segundo ponto pretende evidenciar os riscos identificados na
rua que estamos a intervir que determinam que está não está Humanizada. O quarto
ponto, depois de apresentado o diagnóstico integrando a teoria da primeira parte,
apresentamos o edifício de carácter público que se caracteriza por ser um interface
de transportes, o que pretendemos que reflicta as suas benefes na rua em questão e
imprimindo as mutações genéticas necessárias para a humanização. Por último, o
quinto ponto apresenta a conceptualização da proposta e a sua relação com o
lugar.
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1.1. A Evolução Urbana da Cidade e Desumanização do Espaço Público.
La ciudad ya no se experimenta como una articulada estrutura en la que se
dispone lo que no es común y próprio y de la cual somos parte activa,
participes. Por el contrario, vivimos en ciudades que, como en los paisajes, lo
que intentamos es construir nuestro território, un lugar seguro, indemne, en el
que

sea

posible

morar

com

nosostros

mismos

y

com

los

nuestros.

(SOLÁ-MORALES, Ignasi de, 2002:154)
Os primeiros planos de ordenamento surgem em função da localização das cidades
para aproveitar os recursos naturais, questões defensivas, enquadramento na
paisagem, sendo construídas de modo a satisfazer todas as necessidades da
população. A cidade a determinado ponto passou para além dos limites delimitados
pelas muralhas, que antes as configuravam, o tecido urbano alterou-se porque já
não suportava a implantação de grandes infra-estruturas, localizando-se para as
periferias. Este tipo de evolução origina uma cidade que se pode complementar
funcionalmente com os espaços fora do centro. Extensões urbanas, como as cidades
da Idade Média que não se desenvolveram a partir de um plano muito rigoroso,
foram criadas essencialmente pelas necessidades dos seus habitantes, cresceram
lentamente, mas num processo que permitia uma boa adequação da envolvente
existente à função proposta. Baseada nesta diversidade de experiências adquiridas
ao longo do tempo, com os movimentos religiosos e comercias, surgem os espaços
públicos que ofereciam condições para a realização destas actividades.
A forma como as cidades medievas evoluíram faz com que estas nos seus espaços
urbanos possuam características intrínsecas e distintas das outras cidades em
períodos diferentes, a cidade contém o tempo e a memória do passado e é assim
composta por um vasto património, que juntamente com o urbanismo servem para
esclarecer a diferença entre a cidade antiga e nova, estes, em conjunto com uma
panóplia de edifícios, percursos, monumentos e símbolos imprimem uma identidade
à cidade que em função do lugar caracterizam o Genius Loci.1

Genius Locci foi um termo introduzido por Christian Norberg Schulz, para definir a interacção entre lugar e
identidade no seu livro Genius Locci, Towards a phenomenology of architecture, em Londres no ano de 1980.
1
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A primeira mudança radical deu-se com o período Renascentista, a partir deste as
cidades começaram a ser planeadas em vez de crescerem espontaneamente, mas
este período caracterizou-se por dar muita importância a base edificada, pelo seu
aspecto visual, aparência, baseando-se principalmente na simetria. No final do
século XVI, Roma assume um papel determinante na arquitectura monumental que
representasse o poder, criando emoção garantindo um efeito constante de surpresa
tornando o visitante um espectador.
Durante o século XVIII destaca-se a construção de São Petersburgo, que à
semelhança das boulevards são abertas para o rio, pretendendo normalizar as
fachadas para dar maior ênfase aos símbolos do poder, como as estátuas, ou
edifícios religiosos, entre outros. Na viragem para o século XIX, os espaços urbanos
públicos eram pensados e desenhos para proporcionar ambientes agradáveis. Nesta
época o espaço público era merecedor de atenção por serem determinantes para
a “saúde” das cidades, estes podiam permitir a entrada de luz, qualidade do ar, a
ventilação necessária e ainda permitir o contacto dos habitantes com estes espaços
abertos, assim ter uma cidade funcional segundo os princípios teorizados na Carta de
Atenas, por volta de 1930.
A meados dos anos 30 ainda não existia um entendimento seguro de como seria a
vida nestas novas cidades funcionalistas, que incluíam a diferenciação das
circulações, a distinção das vias consoante a sua capacidade e a divisão destas em
relação à base edificada para permitir uma melhor insolação, mas de acordo com
Jan Gehl2 as consequências a nível social não foram previstas, pois não estava claro
como o edificado tinha um papel activo nas actividades exteriores partindo do
pressuposto que uma área verde seria o ideal para resolver e unificar estes espaços.
A cidade até ao século XIX era pensada directamente para o homem emergindo
sempre a premissa de circulação pedestre, o Indivíduo revê-se num espaço de
cidadania onde predomina o exercício do direito à cidade, em que o seu uso
necessita apenas da participação activa do cidadão

cuja visibilidade e

acessibilidade compõem o pressuposto inerente ao usufruto do mesmo.

Para um melhor entendimento, poderá ser visto na totalidade no capítulo 4 e 5 da obra “La humanización del
Espacio Urbano”.
2

Com a chegada do século XX, que tem sido classificado como o século em que as
cidades tradicionais estão a “morrer”, de acordo com Janes Jacobs, que na sua
obra The Death and Life of American Cities evidencia que existem vários
acontecimentos que contribuíram para esta morte, projectos que foram realizados
para responder às necessidades da população com baixos rendimentos e que
acabaram por trazer vandalismo e delinquência, outros para pessoas com um
rendimento mediano e que tornou estas áreas desprovidas de vivências urbanas e
por fim, o extremo, bairros de luxo que tentavam atenuar a futilidade e a trivialidade.
One principle emerges ubiquitously... This ubiquitous principle is the need of cities
for a most intricate and close-grained diversity of uses that give each other
constant mutual support, both economically and socially... Unsuccessful city
areas

are

areas

which

lack

this

kind

of

intricate

mutual

support.

(JACOBS, Jane, 1961:14)
Verifica-se que a diversidade e mistura humana são importantes para o
funcionamento da cidade, uma maior vivência e utilização dos espaços urbanos.
Mas com o surgimento das cidades modernas e o aparecimento do automóvel,
estas premissas da cidade tradicional desapareceram, já não existe circulação
pedonal contínua nem um espaço público demarcado. O funcionalismo é ponto de
viragem na forma como se faz urbanismo, mas a popularização do automóvel trouxe
muitas alterações na forma de construir as cidades seguindo as necessidades deste,
gerando espaços segregados e por isto, é necessário mudar os hábitos nos meios de
transporte, mudando as rotinas diárias. Esta alteração é fundamental para o
funcionamento da mobilidade pedonal e a consequente humanização do espaço.
Sem esta ambição restruturadora dos grandes espaços através de elementos
de continuidade da nova dimensão do espaço público, a cidade metrópole
emergente ficará condenada à reprodução do dualismo cidade de
prestígio/cidade genérica, continuando esta última a ser considerada a cidade
“sem qualidades”, “sem lugares” e sem estima. A estratégia não pode ser a de
abandonar a requalificação da cidade herdada e dos seus espaços centrais
mas antes a de favorecer ou reforçar centralidade e amenidades periféricas
complementares para fazer cidade fora da cidade- com formas que serão
diferentes porque os processos urbanísticos e os modos de vida o são também.
(PORTAS, Nuno,2005:119)
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O espaço público para além de dar acesso ao edificado, também é ele que
sustenta as cidades de todos os tempos, as cidades tiverem sempre como base o
traçado do espaço público o denominado “modelo tradicional de traçar e urbanizar
antes e construir depois” (PORTAS, Nuno, 2005: 30)
Na situação anteriormente descrita, quando o funcionamento dos edifícios é
desvinculado da circulação pedonal, o nível de actividade na rua que resulta da
vida diária dos habitantes, decresce e a envolvente consequentemente deteriora-se.
Assim o planeamento do território é fundamental para assegurar uma coesão urbana
e uma gestão sustentável no desenvolvimento da cidade, permitindo existir
congruência temporal e as estruturas sociais e diferenças sejam preservadas e não
saiam afectadas. A coesão, o equilíbrio económico e a salvaguarda da identidade
urbana são factores determinantes para a competitividade territorial.
Não se pretende que com este entendimento surja um revivalismo tradicional
urbano, mas sim um espaço actual que parta de princípios adquiridos, porque o
desenho já não se produz da mesma forma, as exigências não são as mesmas de
tempos anteriores, o aparecimento de novas tecnologias também se torna
fundamental para a construção das novas cidades, mas pretendemos que o
projecto arquitectónico esteja em harmonia com o edificado e o espaço público,
respondendo as necessidades actuais da mobilidade e acessibilidade, permitindo
que não haja a disparidade que existia antes com a dualidade de cidade/campo,
criando ambientes mais coesos. Cidades contemporâneas sofrem constantemente
mutações, e crê-se assim que o espaço público ou de uso público seja
potencializado de maneira a servir todos os cidadãos.
Como refere William Mitchell (2001:155-64), estamos num momento de aprender a
construir e-topías: cidades económicas e ecológicas auxiliadas pela electrónica,
acredita assim, que estamos no momento de revitalizar o desenho das cidades e o
seu desenvolvimento, redefinir o papel da arquitectura na construção das cidades
que já não são coerentes, através desta inovação de construir real e virtualmente as
sociedades que se encontram. Pretende-se assim que a base edificada, o espaço
público, infra-estruturas digitais sejam co-dependentes numa nova forma de
reorganizar funções, valores espaciais e os lugares que ocorrem diariamente, activar
os antigos espaços tradicionais a partir dos equipamentos electrónicos.
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1.1.1 O Papel do Espaço Público na Cidade
A sidewalkers by itself nothing. I tis na abstraction it means something only in
conjution with the buildings and other uses that border it, or border other
sidewalkers very near it.

(JACOBS, Jane, 1961:29)

A cidade até ao século XIX, respeitava o desenho e as dimensões, cingia as pessoas
e os acontecimentos nas ruas, fomentando as circulações pedonais e a
permanência no exterior interagindo com os edifícios, o desenho do espaço público
é fundamental para proporcionar múltiplas actividades e distintos propósitos sociais
para a sociedade. O segundo grande desenvolvimento urbano foi “Carta de
Atenas” por volta de 1930, que tinha como princípios os aspectos funcionais das
cidades e critérios para uma arquitectura saudável e fisiologicamente adequada,
baseada nos estudos médicos realizados no século XIX, e estes chamavam a
atenção para a importância de questões como a entrada de luz, o sol, a qualidade
do ar, a ventilação e que os habitantes tivessem contacto com os espaços abertos.
As novas cidades faziam uma hierarquização das vias consoante a sua capacidade,
e uma separação das vias em relação aos edifícios, permitindo uma melhor
insolação. Segundo Jan Gehl este urbanismo funcionalista não teve percepção das
consequências, não reconhecia a influência dos edifícios nos planos exteriores,
inversamente, os urbanistas pensavam que as grandes áreas exteriores de relvado
entre os edifícios seria o cenário perfeito para a realização de várias actividades,
levando a uma vida social plena. Durante o século XX foram levadas a cabo muitas
estratégias desacertadas, mas tem-se vindo a ver uma mudança de paradigma, no
modo de ver, pensar e fazer a cidade. Os cidadãos nas últimas décadas
perceberam como têm uma participação activa e determinante na gestão da
cidade e para o urbanismo, respondem e aceitam os desafios das políticas urbanas.
As actividades públicas estão em grande força nas cidades industrializadas e o uso
do espaço público torna-se numa das ferramentas para o desenvolvimento e retorno
a cidade. As cidades após a revolução Industrial tiveram de se adaptar as
necessidades da era industrial, sofrendo alterações na sua concepção. A
deslocação da população para a periferia levou a uma nova interpretação do
espaço, dado que agora a mobilidade ocupa um lugar cada vez mais importante,
assim as cidades expandem-se e as periferias propagam-se.

O novo desenvolvimento das sociedades imprimiu novas lógicas na concepção e
funcionamento das cidades. Com a globalização, o desenvolvimento espacial ruma
para a metapolização3, estas metrópoles distinguem-se por serem mais pequenas e
complexas, o número de habitantes, a intensidade citadina e a diversidade. A
cidade integra um factor de mudança na formação e reformulação da definição
centro – periferia, os limites foram superados, as periferias agregam-se às cidades
deixando de existir núcleos principais e secundários, o que faz com que a periferia
adquira um carácter de central, o que enfraquece a autonomia do centro urbano.
Estes fenómenos evidenciam o aparecimento de um novo tipo de centralidade, mas
possuem grandes fragilidades, o que ocorre nestes lugares são factos como má
organização espacial, lugares mal aproveitados por carência de infra-estruturas e
equipamentos logo são locais economicamente insuficientes o que leva ao
desemprego dos habitantes. Ocorrem extensões urbanas desenfreadas onde o
casual é a regra, onde não há integração e onde prevalece a autonomia do
automóvel, resultando em qualidades arquitectónicas espaciais e urbanísticas fracas.
Nesta perspectiva a cidade é um produto cultural, mas também complexo, e em
mudança com várias manifestações espaciais, que decorrem no tempo, do
processo da modernização que é um processo de transformação de sociedades e a
individualização parte da representação do Eu acima do Nós. A diferenciação
social, processo de diversificação das funções dos grupos e dos indivíduos na mesma
sociedade, produz diversidade e desigualdade que fica cada vez mais elaborada.
Esta individualização, racionalização e diferenciação não foram exclusivas da
modernidade, mas a sua junção em determinado contexto histórico criou um lugar
de encontro com vários caminhos possíveis, por volta do ano 1000. A modernidade
teve três fases4, a primeira conhecida por Tempos Modernos, ocorreu desde o fim da
Idade Média até ao começo da Revolução Industrial, testemunhando uma
transformação

do

pensamento

e

do

lugar,

emancipação

da

política,

desenvolvimento das ciências.

3ASCHER,

François – Novos Princípios do urbanismo, seguido de Novos compromissos urbanos: um léxico, Ver:
UMA QUESTÃO PARA O ENTENDIMENTO pág. 33.
Conceito explicado na obra Novos Princípios do urbanismo, seguido de Novos compromissos urbanos: um
léxico, de François Ascher.
4
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A segunda fase é Revolução industrial, que assistiu a uma mudança repentina na
produção dos bens e dos serviços, o pensamento técnico ocupa nesta ocasião uma
posição central. E a terceira modernidade, modernidade que saiu perturbada do
século XX na viragem para o ano 2000, levou a várias reflexões e vários progressos. A
primeira modernidade gerou uma grande revolução urbana, deixam de existir as
ruelas, vielas, hortas, afastam-se as muralhas, estabelece-se uma separação entre
público e privado, os espaços exteriores dos interiores, e passam a existir avenidas,
praças.
A cidade tornou-se num espaço de luta de classes, e o pensamento marxista trouxe
de volta os acontecimentos urbanos, relação trabalho e produção, actividade social
como máscara da lógica politica – económica. Segundo Alexandra Castro (2002:5367.), foi nos anos 60 que ocorreu o abandono do espaço público devido a uma
implantação funcionalista do solo em que “a forma urbana não era gerada a partir
da produção de uma estrutura de espaço público, tendo como resultado prático a
existência

de

um

espaço

público

sem

qualidade,

caracterizado

pela

monofuncionalidade, uso fragmentado, zonamento excessivo e bem como pela sua
forma física demasiado rígida”.5 Esta visão experimentou um novo ressurgimento,
propulsionado pela Crise do Petróleo e a consequente reestruturação do sistema. O
novo objectivo desta visão foi repensar as estratégias de produção e difusão
tardocapitalista (fruto da junção e interacção do processo de reestruturação
económica e o modo de desenvolvimento informacional). Depois da Crise do
petróleo de 1973 houve uma restruturação económica, esta só foi possível com o
desenvolvimento “informacional” em que as bases eram as novas tecnologias: a
informática revolucionou o processo de informação, as telecomunicações que
permitiram a ligação entre pessoas e a criação de sistemas de informação. Na
década de 80, esta maneira de pensar alterou-se, existindo uma maior concorrência
urbana e com ela a necessidade de criação de espaços de excelência rumo a uma
qualidade de vida urbana e um pensamento sustentável.

Citação retirada dos textos da socióloga Alexandra Castro, Espaços Públicos, Coexistência Social e Civilidade,
numa reflexão sobre os espaços públicos urbanos.
5
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A cidade de Barcelona, através do plano desenvolvido por Cerdà pretendia
oferecer à cidade um crescimento mais controlado em que tinha como princípios a
ortogonalidade, em quarteirões regulares e em grandes eixos diagonais e
transversais, atravessando a cidade, com infra-estruturas de acesso a partir do
exterior, cada quarteirão devia possuir um espaço verde no interior, e a uma escala
maior os novos espaços de parque e outros equipamentos, organizados como uma
rede de espaços públicos. Assim como em Paris o plano Haussman, em que as ruas
estreitas e tortuosas foram substituídas por avenidas rectas e largas, ficando
conhecidas por boulevards que se caracterizavam por serem arborizadas, e este
conceito está directamente relacionado com a ideia de que a cidade deve ser
como um palco que vive para o exterior, onde as ruas e as fachadas ganham
destaque. Na cidade do século XIX, os espaços públicos bem desenhados e com
boa manutenção mantiveram-se espaços urbanos agradáveis, segundo Borja e
Zaida Muxi o século XIX foi um século de destruição e reconstrução das cidades
como o espaço público, que nos deixou uma síntese entre Haussman e Cerdà.
O espaço público reaparece no discurso arquitectónico a quando da preparação
da cidade de Barcelona para os Jogos Olímpicos em 1992, que foi uma mais-valia
para a cidade e os cidadãos, a par de muitas outras intervenção, uma das
apresentadas na imagem 4 são as ramblas, de intenso usufruto pedonal, aqui
pretendia-se que o passeio urbano fosse assegurado aos peões em toda a sua
extensão e o automóvel não imperasse e as pracetas dos cruzamentos também
foram alvos de actuação. Nesta época que mediu entre os anos 80 e 90 Barcelona
tornou-se uma espécie de laboratório que testou as capacidades geradoras do
sistema de espaços públicos. O enorme salto que ocorreu na cidade, do que ela era
antes e depois dos Jogos Olímpicos mostraram como um investimento mais contido e
aplicado no espaço público, mas muito dispersado pelo território mostrou-se
vantajoso para a humanização da cidade. Mas estes procedimentos foram
controlados para que quando a cidade ficasse sem os visitantes e atletas desse
evento ela continuasse a ser utilizada e vivida, um espaço público natural ou artificial
de qualidade que continuasse a integrar os equipamentos, a reabilitar os edifícios e
que respondessem as necessidades desta sociedade que está em permanente
evolução. O caso de Barcelona serve como exemplo para entendermos que trata-se
de redescobrir algo que tem muita história e que agora se deve adaptar à
contemporaneidade.

A “nova cultura da cidade” para a nossa contemporaneidade aplica-se no espaço
público onde este tornou-se o elemento de competitividade entre as cidades, já que
se elevou o padrão cultural de expectativas e os termos de qualidade de vida, o
espaço público estimula a interacção social bem como o contacto humano, sendo
assim os centros urbanos caracterizados como pólos, visto que estes oferecem a
oportunidade das pessoas se encontrarem e deve ser pensado de maneira que
possa ser acessível por qualquer pessoa, independentemente a idade, o género, o
estatuto social e económico e deve ser fundamental para a socialização da vida
urbana. Para estes espaços funcionarem é necessário que os habitantes sintam a
necessidade de preserva-los, que o mobiliário seja adequado, tenha boa iluminação
incentivando a usabilidade nos espaços de encontro. A autonomia do indivíduo
traduz o novo significado de cidade, esta crescente mudança afasta os indivíduos
das suas origens dissolvendo-o pelo território, transformando-o numa massa
fragmentada, estes processos provocaram um crescimento demográfico, levando a
um crescimento espacial intensificado e um empobrecimento da população
urbana, a mobilidade, das pessoas e das informações, ganha uma nova importância
na cidade da revolução industrial, adaptando as cidades às exigências da
produção, consumo e trocas.
As exigências de crescimento e funcionamento das cidades geraram uma grande
mobilização científica e técnica para aumentar o desempenho dos transportes e
armazenamento. Com o desenvolvimento tecnológico, científico e técnico, o
automóvel marcou o sistema de produção de consumo em massa. Gerou-se todo o
tipo de procedimentos e estruturas para planificar as cidades da forma mais racional
e cientificamente possível, para agir, ordenar e impulsionar, apesar das suas
limitações, as expansões periféricas e as renovações. As duas primeiras fases da
modernização, descritas por François Ascher6, corresponderam a uma mutação
profunda na maneira de conceber, de utilizar, de produzir, e de gerir os territórios.

François Ascher, metápolis, constatação que as grandes cidades contemporâneas não cresciam por
dilatação, nem por integração no seu funcionamento em zonas distantes, não contiguas e nem metropolitanas.
Este fenómeno está estritamente vinculado ao uso do automóvel e o aparecimento dos meios de transporte
colectivos. Que permite as pessoas trabalharem a grandes distâncias da sua zona de residência.
6
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Nos anos 80 as reformas para a cidade são apoiadas no melhoramento do espaço
público como uma ferramenta favorável, um incentivo ao investimento, tanto dos
participantes locais como por parte do Estado, o que consequentemente incentiva
os promotores particulares a fazerem-no no edificado. Esta estratégia foi decisiva
para se expandir ao máximo permitindo esta concordância entre edificado e
espaço público, esta estreita relação que pretendemos entre a arquitectura e o
espaço público, para reequilibrar a cidade actual, em toda a sua extensão, não se
limitando apenas aos centros consolidados, esta forma de ver a cidade, com um
olhar mais actual numa era digital, responsabiliza os arquitectos e os profissionais da
área, em tirar partido destes novos sistemas tecnológicos, que constroem uma nova
relação social e como este se reflecte na construção do espaço real, permitindo a
criação de um novo espaço público que quanto maior for na sua extensão, maior
será a sua capacidade de ligação com as pessoas e os lugares.
Conclui-se assim que o urbanismo seguido pelo Plan 22@Barcelona por exemplo,
aprovado em 2000 não menos globalizada pode ser feita ser romper com a sua
génese. Trata-se de uma actuação orientada para adaptar um bairro anteriormente
classificado como área industrial, à actual época pós-industrial e conseguir com que
a morfologia existente do plano de Cerdá, com pré-existencias industriais e também
sociais, sirvam as actividade e às pessoas relacionadas com as novas formas de
comunicação, informação, tecnologia e sustentabilidade, um novo centro onde as
empresas empreendedoras e inovadores, os centros de investigação, a habitação,
os equipamentos e os espaços públicos estejam integrados com o património
existente potenciando este bairro e nível económico. Esta iniciativa partiu do poder
privado em conjunto com o poder público, que visa estimular e atrair a crescente
sociedade de informação, o que faz com que Barcelona volte a ser um laboratório
urbano, social e agora tecnológico.
… la articulación entre sociedad y economia, tecnologia y cultura en el nuevo
sistema

puede

realizarse

más

eficaz

y

equitativamente

a

partir

del

reforzamiento de la sociedad local y de sus instituciones políticas. Lo global y lo
local

son

complementários,

creadores

conjuntos

de

sinergia

social

y

económica, como lo fueron en los albores de la economia mundia en lons siglos
XIV-XVI, momento en que las ciudades-estado se contituyeron en centro de
innovación y de comercio a escala mundial.
(BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel, 1997:14)

GENÉTICA na Humanização do Espaço Público

| 38

A rápida transformação das cidades, que ao expandirem-se modificam a
urbanidade, o que agora se caracterizam por serem policêntricas e ao entrelaçarem
entre si os fluxos globais participa numa grande rede de interacções como defendia
Saskia Sassen. A arquitectura e as cidades estão sujeita a uma transformação, uma
nova realidade na qual os fluxos informativos e de transporte, materiais e imateriais,
tem um papel determinante, contudo são as cidades que que albergam esse tipo de
acontecimentos importantes para a rede. Neste contexto surgiu um novo conceito
“espaço de fluxos”, um sistema de produção e consumo, cujas bases são as redes de
informação e uma forte tendência de descentralização que caracteriza o espaço
dos fluxos7. Este processo transformador, veloz e autónomo apela à interacção entre
os sistemas e a arquitectura: entre o espaço privado e o espaço público, entre a
mobilidade e os seus interfaces, entre o global e o local, entre o físico e o virtual,
entre outros, de modo a ser possível a passagem de um nível para o outro,
consoantes as novas linhas que geram os novos espaços urbanos a partir das lógicas
e necessidades específicas do novo processo de mutação, em que em pouco se
pode comparar aos processos anteriormente efectuados onde a arquitectura
capturava e retinha o tempo em si. A arquitectura desempenha um papel em que é
necessário descobrir os instrumentos a utilizar e a sua capacidade de intervir na
grande conexão entre cidade e cidades, onde os fluxos mudam completamente a
forma e a função, ao longo do tempo.
Uma cidade, enquanto receptora de qualquer tipo de troca (virtual ou física) passa
pela criação de espaço capazes de servir, em simultâneo com o meio social, que
não seja apenas um espaço de passagem mas também de participação activa. Os
espaços dos fluxos caracterizam-se pela continuidade, pela interligação e pela
permanência orientada pelas forças mutantes intrínsecas.
Estes poderosos fluxos estão a alterar a relação espaço/sociedade e a sobrevivência
do Homem depende da sua capacidade de se movimentar na procura de
oportunidades e condições de vida melhores, numa constante e consecutivamente
numa renovação espacial, composta pela forte tendência para a mobilidade.

7

Para melhor entendimento do conceito ver The Global City: New York, London, Tokyo.
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1.1.2. Desumanização dos centros urbanos com a introdução do automóvel
O século XX foi frequentemente apontado como o séculos das cidades, mas
também o da morte das cidades tradicionais, uma das autoras é Jane Jacobs,
segundo ela existem vários factores que contribuíram para o que diz ser o roubo das
cidades, construções despropositadas para extremos, pessoas com altos rendimentos
que viviam em condomínios de luxo e pessoas de baixos rendimentos que viviam em
bairros degradados, as pessoas de médios rendimentos ficaram zonas totalmente
vazias, e sem qualquer actividade social, para a autora existem outros projectos que
falhando os seus objectivos contribuíram para a “destruição” das cidades
tradicionais. Assim o espaço público para além do projecto urbano deve organizar
um território que possa suportar diferentes usos e funções, e não ignorar que este
também é um lugar de expressão colectiva, de vida comunitária, de encontro e de
respeito pelos direitos dos cidadãos, os habitantes tornaram-se uma espécie de
convidados no espaço público, onde se comportam cada vez mais de uma forma
codificada, a cumprirem determinados requisitos e estatutos sociais.
Não existem infra-estruturas suficientes que apoiem estas zonas, passeios que vêm de
lugar nenhum e não têm peões, e principalmente a estradas que destroem as
cidades, as premissas físicas da cidade tradicional, como a circulação pedonal, ou
mantém-se bem vincadas no desenho urbano e no domínio público, ou então
desaparecem com a cidade moderna e o automóvel. O automóvel foi ganhando
progressivamente mais utilizadores, e

estes trouxeram novas mudanças na

construção das cidades contemporâneas, a maior parte do desenvolvimento em
alguma cidade foi gerado pelas vias rodoviárias, baseado num modelo que não se
relaciona, de forma alguma, com o movimento pedonal. Verificou-se assim um
crescimento para as zonas suburbanas, por vezes a dispersão dos acontecimentos é
tão extrema que esta dispersão e falta de interacção entre as diferentes actividades
provocaram a eclosão das novas formas urbanas e dos novos edifícios.
A medida que as ruas tradicionais de comércio e negócio local foram substituídas
por grandes centros comercia, orientados para o interior, os espaços públicos foramse degradando, porque é imprescindível que haja uma interacção entre
interior/exterior e publico/privado permitindo que seja um todo funcional e a relação
entre os indivíduos.

O desenvolvimento urbano tem manifestado os seus efeitos negativos a cada nova
estratégia de privatização, quando a actividade dos edifícios é separada da
circulação pedonal, o nível de actividade natural na rua, resultante da vida
quotidiana dos habitantes, a envolvente vai deteriorar-se, as ruas e os espaços
públicos, vazios de gente e de acontecimentos, assumem assim a identidade de
terras de ninguém. A segregação destes espaços e a sua gradual transformação em
lugares sem qualquer interesse são factores que contribuem para o vandalismo, a
delinquência na cidade, a cidade despovoa-se, tornando-se cada vez mais
aborrecida e insegura. Esta obsessão pela segurança e controlo levou a que o
espaço público também sofresse com estas alterações, o fenómeno das conexões
pedonais aéreas e subterrânea, primeiramente as passagens aéreas e os túneis
ligavam hotéis com estações de comboio, edifícios de oficinas com centros
comerciais, paragens de metro com estabelecimentos de lazer, este processo
estendeu-se até ao espaço público os sistemas de controlo que permitia os
“cidadãos de bem” decidirem por onde se queriam mover, sem “entrar em contacto
com a pobreza, delinquência e marginalidade”.
Pero los sistemas de control no se limitaron a invadir los túneles y passarelas de
esta «ciudad análoga». También los centros comerciales supieron explotar la
contemporânea obsessión por la seguridade com un fin bein claro: canalizar
hacia su interior la vida urbana que anteriormente se desarrollaba en el espacio
público. Un exemplo paradigmático es lo que há ocurrido en la muy culturalista
berlín, más concretamente en su buque insígnia: la Postdamer Platz.
(VÁZQUEZ, Carlos Garcia, 2004:73) 8
Ambientes que oferecem uma experiência urbana filtrada, reproduzem a cidade
real mas evitam todos os aspectos desagradáveis desta: não passam carros, não faz
frio, não há contaminação, não há sociedade, acaba com a mescla social e racial.

8 O sistemas de controlo não se limitaram a invadir os túneis e passagens da cidade análoga, os centros
comercias souberam aproveitar este fenómeno para canalizarem para o interior da vida urbana que
antigamente se desenvolvia no espaço público – traduzido pelo autor. Postdamer Platz é uma passagem
pedonal que atravessa a zona, uma rua rodeada por lojas, cafés, esplanadas, escadas rolantes. Uma cobertura
de vidro protege este “espaço público”. Forum Sony, é espaço público interior e pedonal, fortemente iluminado
e repleto de árvores, bancos e mobiliário urbano, um cenário urbano artificial.
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Estes actos mostram o processo de desterritorialização e reterritorialização que está a
construir a espacialidade da cidade, nas cidades em que cujo funcionamento está
baseado na coexistência de diferentes grupos sociais ligados entre si. Um dos
processos base da modernidade é a racionalização, que conduz a uma
reflexividade da vida social9. Esta nova concepção alterou os padrões da vida social
em inúmeras cidades, as deslocações entre as diferentes cidades, as periferias ou até
mesmo localidades dentro da cidade, são feitos por veículos motorizados, no que na
sua

maioria

são

transportes

individuais.

As

cidades

criaram

duas

noções

contraditórias, uma em que a cidade não vive sem o automóvel, e outra em que a
cidade já não vive com o automóvel, porque está a destruir o espaço público
humanizado. O conceito das cidades está em permanente mudança e expansão, as
cidades são impulsionadas por dinâmicas e focos, que variam ao longo das ruas
como os nós viários, entradas e saídas de auto-estradas que alteram completamente
a configuração física e social da rua.
Acredita-se nas potencialidades do espaço público, pois como Manuel Delgado
defende (1999:26) tudo o que flutua na cidade ocupa um espaço, e é nesta
superfície, onde se produzem as deslocações de todos os actores urbanos e onde a
vida social flui. Esta arquitectura onde, os acontecimentos, os espaços e a
arquitectura têm em conta o tecido urbano e as forças que nele actuam, criando
espaços que geram organização e acção, que ao longo do tempo acolhe
infindáveis acontecimentos, características base deste novos espaços urbanos, numa
micro escala, que tudo se relacione, ambiente arquitectónico e espaço público.
Pretende-se que ao permitir a livre circulação automóvel torna as cidades mais
práticas

e

eficaz,

conjugando

as

várias

formas

de

transporte

colectivo

energicamente eficiente, como o metro, o intermodal, as estações ferroviárias, a
bicicleta, os barcos, pontes pedonais que ligam margens e pessoas, passadeiras,
ruais confortáveis para o peão, sistemas que num centro consolidado ligam-se com o
edificando complementando-se, numa intervenção mais interventiva e permeável
possível.

9

Não é apenas aplicar os conhecimentos adquiridos anteriormente mas examinar e reexaminar as escolhas,

reflectir antes, durante e depois.
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Para libertar as ruas dos perigos causados pelos comboios, elevou-se as linhas dos
caminhos-de-ferro, em Manhattan por volta de 1930, que se caracterizava por ser um
dos maiores distritos industriais e este permitia a ligação directa a fabricas e
armazéns. Com o tempo este tipo de infra-estrutura deixou de ser necessário levando
a cabo várias manifestações para não destruírem a instalação, a quando, no ano de
1999 dois habitantes revelaram uma vontade de reabilitar este espaço mas com uma
nova função, a de espaço público. A intervenção e participação da população
foram imprescindíveis para o avanço desta ideia.
Após vários debates entre agentes públicos e privados e a escolha do projecto
vencedor, começa em 2008 a construção da nova paisagem urbana da cidade,
instalação de percursos, o mobiliário urbano, a iluminação, os pontos de acesso para
um ano mais tarde poder abrir parte da linha dos caminhos-de-ferro, outra parte só
foi aberta ao público em 2011. O público tem um papel determinante na
concepção deste espaço e a aceitação tanto dos habitantes como dos visitantes é
admirável. O projecto pretende preservar o carácter industrial do ferro mas
encarecer o espaço com particularidades como o sossego, elementos naturais e a
interacção social.
Este projecto só foi possível ser realizado porque existiu um esforço muito grande por
parte da sociedade para transformar esta histórica estrutura num espaço público de
excelência e funcional para todos. Como persiste um equilíbrio entre os fluxos e as
dinâmicas na área, os comportamentos e as preocupações da sociedade residem
em problemas que são comuns a todos, nesta cidades em que vivem, é um outro
tipo de sociedade mais informada, mais equilibrada economicamente o que
necessitava de um espaço público apelativo e que respondesse às necessidades
diárias tornando o espaço também mais apetecível para os turistas ou visitantes
imprimindo novas dinâmicas. Este espaço público, teve um apoio fundamental para
a sua realização, que foram todos os meios digitais, que permitiram a divulgação do
assunto, assim como a selecção dos projectos e a realização do mesmo, locais de
discussão virtual que permitiram chegar ao local físico que podes observar nas
imagens à esquerda.

I

GENÉTICA na Humanização do Espaço Público

| 46

1.1.3.As mutações sociais, urbanas, tecnológicas, espaciais e a desumanização.
Conventionally, neighborhood parks or parklike open spaces are considered
boons conferred on the deprived populations of cities. Let us turn this thought
around, and consider city parks deprived places that need the boon of life and
appreciation conferred on them.

(JACOBS, Jane, 1961:88)

Com o surgimento do novo entendimento da cidade contemporânea, os planos
urbanísticos têm cada vez menos peso nos interesses individuais, levando o espaço
público a perder o seu carácter unificado e a sua identidade. A esfera pública perde
progressivamente o seu papel estruturador de rotinas urbanas e transforma-se
apenas num espaço residual entre os edifícios e vias, mesmo que os utilizadores
tenham um papel activo na gestão e definição dos espaços de encontro é
necessário um plano orientador para que a cidade seja coerente. O espaço público
fomentando o encontro entre as pessoa num terreno que facilite a mistura e
contribuindo para a coesão das comunidades, este deve ser planeado para que a
comunidade sinta a responsabilidade por aquele lugar que caracteriza e define não
só, onde é a sua casa, mas a rua onde vive, sendo o reflexo de quem nela vive e
habita, a humanização é usada como defesa de uma cidade, marcando o que é
“produção” e “vivência” do espaço público.
A construção destes novos espaços resulta das novas dinâmicas e de uma nova
construção do tecido urbano extenso, descontínuo e mono-funcional. A mobilidade
urbana converteu-se numa nova realidade segregada e diversificada por causa das
deslocações diárias, todas estas transformações desencadearam num alongamento
das distâncias a percorrer, incentivando assim o uso do automóvel. A ideia de
vivências nas ruas baseia-se no facto dos moradores partilharem diferentes estilos de
vida e ambições semelhantes num sentido de comunidade, a rua é um ponto de
encontro, uma sala de estar pública, assim os edifícios têm de ser projectados de
maneira a que não se tornem objectos isolados, mas sim que se completem. Os
movimentos levados a cabo pelos cidadãos nas últimas décadas, fornecem
importantes benefícios para a gestão da cidade e para o urbanismo do final do
século XX, neste sentido pode-se afirmar que a cidade tradicional incentivava o
tráfego pedonal, atraía pessoas e actividades para os espaços exteriores e incitava à
permanência no ar livre.

Muitos dos novos espaços urbanos albergam as novas pobrezas ligadas a diferentes
grupos sociais e que caracterizam um baixo nível cultural, uma grande debilidade
económica e ausência de valores imprescindíveis para a socialização, esta forma de
exclusão reflecte-se na forma como os espaços urbanos são utilizados, cujo
ambiente contribui para a degradação, transformando estes espaços em espaços
de passagem, de utilização ocasional e não um lugar onde existe a vontade de
permanecer, esvaziando-os de interesse e retirando-lhes as capacidades de serem
usufruídos pela cidade e pelos cidadãos. Está a ocorrer agora o fenómeno nos
centros das cidades, que estavam a ser dominados pelo automóvel, para que
tenham agora um carácter pedonal, a vida nos espaços públicos aumentou. Este
crescente interesse por revitalizar os centros históricos cultivou a ideia de que a
cidade tradicional, como antes foi referida, é o modelo que melhor se pode aplicar
para ter uma cidade com uma boa qualidade ambiental e é o que apresenta mais
potencialidades para a inclusão social e o progresso, levando à concretização de
novas propostas urbanas, pretende-se que a cidade fique compacta em oposição à
cidade fragmentada, porque pretende-se um urbanismo de proximidade cuja base
é a mobilidade pedonal e a mescla de usos e funções.
As cidades dos nossos dias estão a entrar em processos de mutação repentina, que
implicam o fortalecimento da relação entre a forma, o espaço e com o ambiente
natural, mostrando que o modo de pensar a cidade é completamente diferente do
pensamento clássico e da arquitectura moderna, factores como a política, a
economia, a informação, a tecnologia e o meio ambiente também constroem a
cidade. De mutação para mutação: passamos de uma cidade pré-industrial para
uma cidade industrial na qual assistimos ao início da estagnação do mundo rural e
ao crescimento da vida urbana.
Assim como o somatório de componentes construtivos não faz um edifício
significativo, assim o somatório d edifícios, ou de estradas, ou de parques, não
faz uma cidade, nem sequer um troço de cidade, mas apenas aglomerações,
ainda que tenham o seu plano de urbanização ou urbanista encartado.
(PORTAS, Nuno in RODRIGUES, José Manuel, 2010:595)
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Desta forma, são as actividades que criam os movimentos das pessoas, os princípios
que orientam o edificado, o espaço público, a circulação automóvel e o meio
natural, as suas preocupações recaíam sobre os cidadãos na busca de uma
arquitectura mais humana. O Homem precisa restabelecer novamente a ligação
perdida, com o universo biológico, por intermédio dos novos materiais, das novas
ideias e dos novos processos que renovam os tempos em que vivemos, este universo
biológico evidencia que muito antes do Homem criar soluções já a Natureza dava
origem a “alta tecnologia” capaz de responder às mais variadas solicitações. A
arquitectura nem sempre tem conseguido oferecer uma harmoniosa simbiose entre
ser humano, o construído e o meio que o envolve. O predomínio de uma cultura
excessivamente consumista e obsoleta demonstra que o Homem e a Arquitectura
elevam os limites e extrapola os recursos disponíveis, de forma descuidada levando à
sua destruição, rejeitando o equilíbrio entre o planeta e a ocupação do ser humano.
Pretende-se demonstrar que através dos princípios responsáveis pela génese da
Natureza poderão contribuir com um valioso conhecimento para a prática
arquitectónica,

permitindo

novas

resoluções

para

esta

problemática

da

desumanização das cidades. A arquitectura motivada e apoiada nestes princípios,
poderá ganhar melhor e maior viabilidade, podemos assimilar melhor os motivos
responsáveis pela génese e relação entre forma e função, tal como a sua
integração com o meio ambiente, entendendo melhor esta relação com a
Arquitectura, o Homem e o Ambiente em que se insere.
Face a esta problemática identificada, a nossa principal motivação centra-se no
universo biológico e as suas simbioses, oferecendo soluções para um possível reforço
da coerência arquitectónica, reunindo estes conhecimentos e mecanismos
provenientes

do

universo

biológico,

será

possível

uma

melhor

eficiência

arquitectónica construtiva, material e metodológica. Acreditamos assim que através
deste entendimento possam ser retirados valores e conhecimentos suficientes para
equilibrar as necessidades arquitectónicas e as necessidades humanas. Este
conhecimento, metodologia e as ferramentas utilizadas na exploração biológica
extrapola as suas definições científicas, recorrendo frequentemente ao uso de
analogias, assim é necessário assimilar o seu significado, o processo é logo
identificado quando forem utilizadas soluções no ramo biológico e natural, como o
exemplo do projecto Eden Project, do arquitecto Nicholas Grimshaw.
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Os subúrbios da Alemanha estavam a passar por uma grande decadência social e
física. O desemprego estava elevado e havia poucas ou nenhumas infra-estruturas
de uso público. O carácter industrial reside ainda nas fábricas abandonadas e nos
terrenos baldios, e abundam habitações que antes estavam habitadas, nos espaços
comerciais. A Rua Blumenbergres no distrito de Salbke estava vazia com a demolição
da antiga biblioteca distrital. Neste cenário prejudicial para a cidade a população
iniciou o mote para a experiência urbanística que seria apelidada de City onTrial,
com a orientação do atelier Karo. Tinham o objectivo de reactivar a participação
cívica em prol duma atitude cívica.
Durante o processo, a participação dos vários cidadãos que propunham a
preservação da memória e identidade, propuseram que fossem reutilizados materiais
ou reciclados em prol de uma maximização dos recursos disponíveis. Sendo assim
foram utilizadas umas peças pré-fabricadas da fachada de um edifício modernista
dos anos 60, que estavam a um preço reduzido e bom estado de conservação.
Todos os cidadãos ficaram satisfeitos com o novo símbolo da cidade que configura o
aparecimento de uma nova atitude. Reforçando que foi imprescindível perceber
quais as necessidades da população e encontrar soluções para o edifício.
As necessidades e os problemas colectivos têm sido desacreditados, assim o
individuo vê-se desprotegido e incapaz enquanto assiste ao crescer descontrolado
de toda a área metropolitana. O problema de Magdeburg deriva do processo da
desindustrialização

que

reflecte-se

na

quebra

dos

fluxos

económicos

que

sustentavam toda a população residente na zona. O desafio consiste em envolver os
novos sistemas económicos e de pessoas a partir da junção o mais diversificada
possível entre funções novais e actuais assim como um espaço público interactivo.
O exemplo da biblioteca ao ar livre, tem sido visto como um processo de humanizar,
homogeneizar e de solidarizar os direitos de uma urbanidade perdida. Deste modo o
novo equipamento na cidade pode ser encarado como uma mutação que
pretende oferecer e propagar um ambiente de qualidade à sociedade. O atelier
acredita que ainda é cedo para afirmar o sucesso do projecto ou não, mas afirma
que após a sua intervenção já começaram a renovar e a vender casas na zona
circundante.
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1.2. A arquitectura Genética.
Para falarmos de arquitectura genética, necessitamos de entender os elementos
básicos da genética que se aplicarão com as devidas adaptações à arquitectura.
A genética é um ramo da biologia que estuda a hereditariedade e tudo o que é
responsável pela génese ou origem, esta analisa a forma como a hereditariedade é
transmitida de geração para geração, e como as suas próprias características
desenvolve estes processos. Assim o objecto de estudo são os padrões hereditários, e
como as suas características podem ser transferidos, por exemplo de pais para filhos,
os genes que codificam as moléculas que possuem todas as informações é
usualmente denominada por ADN, este é responsável por controlar a estrutura, a
função e o comportamento das células, podendo criar cópias exactas. Os genes
possuem informação suficiente para determinar o papel de cada célula no
desempenho de determinada função, que será importante na definição de
fenótipo. O termo genético foi primeiramente utilizado por William Bateson, em 1908,
a definição de Fenótipo e Genótipo é imprescindível para fazer a sua analogia à
arquitectura, assim entendemos que genótipo corresponde à constituição genética
de um individuo, o conjunto das determinações genéticas herdadas e que podem
ou não, exprimir-se conforme as características do meio em que se desenvolve. O
genótipo, é portanto, o projecto genético de um organismo e o fenótipo caracterizase por ser um termo utilizado para designar as características apresentadas por um
indivíduo, sejam morfológicas, fisiológicas e comportamentais, assim concluímos que
o fenótipo baseia-se na relação do Genótipo com o Ambiente Urbano.
Arquitectura genética é um campo que sugere que pode fazer a ponte entre a
biologia, a inteligência artificial, e arquitectura como Karl Chu (1998) apelida de
"arquitectura de mundos possíveis." Reconhece que um futuro em que a arquitectura
genética exista será aquele em que a humanidade passou por uma série de
mudanças de paradigma. Ele vê um futuro no qual os seres humanos migraram para
a pós-humanidade e existem como "seres múltiplos" que participam no colectivo
emergente que é o "cérebro global”, porque considera a arquitectura como uma
extensão do ser humano e pós-humano, ele vê um grande potencial para a
arquitectura radicalmente a evoluir com os seus habitantes.
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À semelhança do que acontece na Biologia,
fazemos as devidas analogias à arquitectura.
Considerar que uma casa típica do Porto é o
genótipo, juntamente com o meio em que se
insere, como a proximidade com o Rio Douro
constroem um fenótipo que se caracteriza por
ser a Ribeira da Cidade do Porto (imagem à
esquerda, assim entendemos qual o código
genético da cidade. O elementar é preservar
estes

ambientes

implementando

apenas

estratégias para reestimular o interesse por
estes espaços, porque o futuro das cidades
dependem destes preservando sempre a sua
génese.
Assim como se usarmos o caso das “Ilhas” na
cidade, que se caracterizam por serem uma
espécie de versão horizontal nas traseiras das
casas ao longo de corredores estreitos, onde
se vão alinhando as pequenas habitações.
Facilmente, identificamos qual o genótipo, as
casas dispostas ao longo destes corredores,
mais o tipo de vivência que estes espaços
proporcionam, constroem o fenótipo que são
as “ilhas”. Apesar de muitas ilhas estarem em
mau estado de conservação, socialmente,
estas pessoas gostam de viver aqui, não
fazendo sentido destruir estes espaços que
têm características intrínsecas e irrepetíveis
que as tornam únicas. É necessário dar-lhes
qualidade para as pessoas habitarem da
melhor

forma

possível,

algumas

mutações

ao

imprimindo-lhe

código

genético

actual para o seu bom funcionamento.
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1.2.1. Combinação Espaço Público, Ambiente Urbano e Indivíduo
A arquitectura genética não copia a biologia, olha para ela e usa-a para se
expandir, com a possível integração de inteligência artificial e processos biológicos, a
noção de transformação é diferente da de evolução, pelo facto de que a
transformação pode consistir de uma combinação ou permutação sistemática de
peças e elementos. Segundo a teoria D’ Arcy Thompson em 1917 – qualquer forma
material pode ser transformada em qualquer outro, todos os indivíduos são resultado
da interacção genética com o ambiente.
Adaptação e adequação ao Ambiente Urbano quando este é de boa qualidade,
as actividades necessárias têm lugar mais ou menos frequente, as actividades
exteriores são influenciadas pela configuração física. Na cidade pode-se criar uma
paleta mediante uma eleição de materiais e cores que também podem influenciar
nos

modelos

de

actividades.

A

vida

nos

espaços

públicos

aumentou

significativamente, muito por causa das actividades comerciais, desenvolveu-se uma
completa vida social, citadina e recreativa, a cidade não é apenas um lugar onde
se reúnem coisas provenientes de diferentes origens, mas um espaço evolutivo,
activo e dotado de propriedades dinâmicas e comportamentos de paisagens
epigenéticas (características de organismos unicelulares e multicelulares, tem um
papel fundamental na diferenciação celular, permitindo que as células mantenham
as suas características não alterando o seu ADN original). Os elementos vivos naturais
e informáticos artificiais podem integrar-se na realização arquitectónica quando isto
acontecesse, acontece uma perfeita simbiose. A partir do século XIX inicia-se uma
procura por uma arquitectura que não fosse exclusivamente ecológica, na viragem
deste século começam a chegar a resultados também formais mais do que apenas
conceituais, este projectar ecológico-ambiental é interpretado não como o que cria
na natureza conservando-a mas o que cria com a natureza.
A substância estética do Bio que possui um carácter transactivo não é apenas
um espaço, é um ambiente, o qual pode alterar qualquer aspecto formal,
tanto interior como exterior. As mutações deste espaço ambiental dependem
de uma contribuição proveniente da sua utilização, bem como a partir do meio
ambiente, ou por outras palavras, através de transacções directas e indirectas
sobre uma rede ubíqua.
(FIALHO, Frederico & BELEK, Muge, Revista Nada 2009:75 )
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A nossa era cultural já foi muitas vezes considerada como a “sociedade de
informação”, com o início do séc. XX, esta protagonizou uma mudança
paradigmática equivalente à dos modernistas, mas actualmente as redes
informáticas redefinem o próprio conceito de forma, como algo sólido, estável, rígido
e limitado no espaço e no tempo.
Quando em 1966, os arquitectos Paul Virilio e Claude Parent desenvolveram o
conceito de “função oblíquo” atingiram uma relação táctil que gera uma nova
percepção espacial, assim o espaço não é apenas mais uma componente visual
mas vai informar o corpo humano de uma forma holística (sendo necessária a
compreensão integral do espaço não a soma das várias componentes). A superfície
oblíqua como é possível observar na imagem à esquerda numa instalação feita,
pelos mesmo, incita a uma relação táctil, oferecendo uma superfície vivencial e
estável, num espaço contínuo e dinâmico, esta nova interpretação e organização
espacial leva-nos para um nível de funções virtuais, funções estas que são
consideradas ubíquas e estão difundidas por toda a parte, é considerado um
espaço universal, geral. Assim esta função ubíqua é constituída por matrizes de
modelos e modalidades com vertentes virtuais e reais. Esta evolução transformativa é
apropriada pelo modelo virtual, na forma sonora, visual, espacial, e o modelo real. Os
conceitos e os processos baseados nos algoritmos genéticos ou assentes na biologia
evolutiva (EVO-DEVO) baseiam-se num campo da biologia que compara os
processos de desenvolvimento de diferentes seres vivos, a descoberta dos seus genes
tendo um organismo-modelo que permite fazer comparações e interacções entre
genes de organismos próximos). Baseado nestes algoritmos que é gerada uma nova
realidade multissensorial e multidimensional com múltiplos estratos, um mundo que na
sua criação nos leva a compreender todos os elementos dimensionais em contínua
associação entre várias partes, em que ambos tiram partido desta ligação, a relação
entre espaço e o corpo é multidimensional e é apresentado por meio de uma
mutação entre estados estáveis e localizados e os estados efémeros e móveis. Estas
técnicas já foram usadas por António Gaudí e Frei Otto, num século que ainda era
analógico, a quando do desenvolvimento da arte e da filosofia através da
tecnociência pela biologia e da inteligência artificial, permitiu uma nova
interpretação espacial no processo de concepção e até nas técnicas de
construção, aqui o factor biológico torna-se a peça fundamental, porque usa as
potencialidades inerentes do espaço.

Como anteriormente foi referido desde Antoni
Gaudi até Santiago Calatrava, todos os que
projectavam como a natureza deram um passo
para o entendimento neste projectar ecológico. O
Projecto Barcelona Verde, Alberto T. Estévez 19951998, inclui elementos vivos como parte integrante
da cidade para melhorar o funcionamento dos seus
edifícios e da cidade. Projecto que visa desenvolver
plantas

que

tenham

luz

natural,

através

da

alteração genética, economizando a iluminação
nocturna. O 1º passo foi a introdução de certas
proteínas

que

tenham

esta

capacidade

fluorescente, nas árvores urbanas dominantes.
Os principais instigadores culturais é a filosofia, a
ciência e arte, agora o factor biológico está a ser
apropriado pela cultura de informação, através da
arte biológica, da ciência ou pela ciência biológica
ou física, isto está a fazer com que sejam utilizados
novos métodos, conceitos e processos para ensaiar
estas

alterações.

Logo

na

prática

sugere

a

aplicação de novos materiais através de novas
técnicas como a nanotecnologia e como processos
de fabricação digital. Esta cultura emergente
introduz a diferença entre uma sociedade industrial
e uma sociedade de informação. O factor Bio,
organismo vivo, tem um carácter transactivo não é
apenas um espaço, é um ambiente, o qual pode
alterar o seu aspecto formal, tanto interior como
exterior. As mutações do espaço dependem de
uma contribuição vinda da sua utilização, bem
como a partir do meio ambiente, assim esta relação
entre

corpo-espaço

e

o

espaço-ambiente

determinado por um fluxo de informação.

é
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A concepção e materialização da arquitectura Bio é possível através da
nanotecnologia, dado que esta utiliza o potencial do comportamento tectónicomaterial, numa associação envolvente entre a biologia e a tecnologia, esta estreita
relação abre possibilidades desde, aplicar métodos e sistemas encontrados na
natureza para a criação de sistemas biotecnológicos que dão ênfase à transferência
da tecnologia entre as formas de vida. Ao interpretar o corpo como o suporte de
acesso à matriz de informação, a cultura aparente, toma forma nesta matriz e é
constituída pela intersecção dos meios electrónicos e tecnologias digitais, esta
intersecção também se desenvolve na matriz de informação a que desenvolve a
estrutura sónica, visual, virtual e espacial, estabelecendo assim uma dinâmica líquida.
Assim a génese do espaço usa estes sistemas de construção informativa que Manuel
Delanda em 2004 denomina de exosqueleto, este é ubíguo e introduz um factor de
adaptação omnipresente preparado para actuar em condições de inflexibilidade
permitindo passar da hibridização à especialização do espaço, a pertinência das
arquitecturas ubíquas deve-se á aceleração da transformação das estruturais sociais
assentes em elementos espaciais obsoletos.
Este

conjunto

de

regras

espácio-temporal

é

traduzido

em

geometrias

e

comportamentos dominados por sistemas digitais. Estes sistemas incluem modelos
dinâmicos e generativos de estruturas analíticos de dados em forma de algoritmos.
Arquitectos como Friedrich Kiesler, com o edifício The Endless House, este não é um
edifício real apenas uma visão na mente de Kiesler e a sua realização nunca se
chegou a concretizar. À medida que a tecnologia evolui, a velocidade e a troca de
informações aumenta, e começa a tornar-se parte imprescindível da nossa
existência. O nosso corpo é entendido como o interface de acesso à matriz de
infotransportadores, então este simulacro ganha forma na matriz que se constitui
pela intersecção de infotransportadores electrónicos e tecnologias digitais de
telecomunicações. O espaço criado por estas redes virtuais e físicas, transforma a
própria existência pessoal e social, as estruturas transactivas dependem da forma, e
do meio que as envolve, o que as torna multi-localizadas, conseguindo captar e
adaptar-se a ambientes e situações totalmente distintas, o biológico dá informação
ao digital, e o digital dá forma ao biológico, interligando-se e estimulando-se
mutuamente.
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1.3. A rua como revitalizadora e dinamizadora dos centros urbanos
Para a maioria dos habitantes da cidade, a rua é a melhor forma de
organização mental da cidade. (LYNCH, Kevin, 1999:36)
Com desenvolvimento da vida social e os avanços científicos, emergiram numa
necessidade

de

se

desenvolverem

tecnologicamente

os

espaços.

O

desenvolvimento das ciências cognitivas abre a possibilidade de explicar os
mecanismos do pensamento, de desmultiplicar as possibilidades ou criar – quase
sujeitos. Estes progressos renovam as formas de representação e construção de
referências, o desenvolvimento dos meios de transporte, de armazenamento de
pessoas e bens emancipa as condições espaciais e temporais, a proximidade e a copresença já não são necessárias, para certa troca social, porque é cada vez mais
fácil e rápida esta comunicação e é cada vez mais fácil escolher individualmente o
lugar e o momento para a comunicação10. O local já não é o, tradicionalmente
usado nos diferentes campos: familiares, lazer, trabalho, política, religião, com os
novos sistemas de transporte e comunicação há a possibilidade de escolher o “local”
para as mais distintas actividades, esta nova forma de comunicação pode gerar
novas formas de segregação. A mobilidade social é uma consequência da
diferenciação, os indivíduos têm rumos de vida distintos e hábitos variados. Os meios
de comunicação, informação e deslocação têm um papel cada vez mais
importante, a mobilidade dos indivíduos e das informações torna possíveis os
contactos e as trocas regulares ou pontuais de proximidade. É fundamental
implementar estratégias para re-estimular o interesse por usufruir do espaço público,
criar condições favoráveis para dar atractividade aos espaços de partilha e
socialização, porque o futuro das cidades e das sociedades depende disto,
preservando sempre a memória do local. Se os intervenientes sentirem a necessidade
de proteger a cidade e defende-la, isto vai reflectir-se numa aproximação entre os
cidadãos.

10

O crescimento da interacção e possibilidades de em distintos espaços e tempos, os indivíduos poderem dar a

impressão de estar em vários locais em diferentes momentos, dá um sentido de ubiquidade e
multitemporalidade acompanhado por processos como “deslocalização” e “desinstantaneização”.
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1.3.1. Rua como regeneradora da cidade e dos cidadãos.
As ligações que antigamente ligavam as pessoas, nas cidades medievais, eram
muito fortes, multifuncionais, com a passagem para uma sociedade cada vez mais
industrial, os laços tornaram-se diversificados, multiplicaram-se e especializaram-se.
Nos subúrbios do século XIX o vizinho era muitas vezes um familiar, um amigo ou um
companheiro, nos dias que correm o vizinho torna-se um perfeito desconhecido,
cada vez mais o individuo escolhe o seu círculo de amizades, e o avanço das
telecomunicações permite uma maior diversificação nas formas de interacção e o
automóvel tornou-se a principal ferramenta para os encontros físicos11. A sociedade
funciona como um sistema de redes interligadas que facilitam a mobilidade entre as
pessoas, os bens e a informação, esta organização em rede cria um sistema de
interdependência entre indivíduos, os indivíduos deslocam-se real ou virtualmente em
universos distintos, por isso encontram-se em campos sociais variados, assim como as
palavras num hipertexto12. As tecnologias de transporte e comunicação alimentam
a globalização e a metapolização, mas as tecnologias não substituem as cidades
reais pelas cidades virtuais, os contactos directos continuam a ser meios de
comunicação privilegiados proporcionando a possibilidade de encontro.
Segundo François Ascher em 201013, a terceira revolução urbana gera uma cidade
móvel, telecomunicante, feita de novas deslocações das pessoas, bens e das
informações, animada por acontecimentos que exigem a co-presença na qual a
qualidade dos lugares mobilizará todos os sentidos, o tacto, o paladar e o olfacto. Os
meios de transporte individuais aumentam a autonomia e a velocidade. Nas
metápoles os citadinos deslocam-se cada vez mais em todos os sentidos e em
qualquer horário.

11

Exemplo: trocar mensagens na internet e encontrar-se no café. As relações são muito mais fracas e frágeis do

que antigamente.

12

Interagem com os colegas numa “sintaxe” profissional, com os pais numa “sintaxe” familiar, etc. Exemplo:

quando um individuo telefona para a sua casa do local de trabalho, num certo ponto de vista ele muda de
“texto”.

13

Para melhor entendimento ler Novos Principios do Urbanismo.

O projecto levado a cabo pelo
atelier MOOV, visa reabilitar uma
rua que mostra a passagem do
tempo e como este é capaz de
degradar

uma

rua,

os

tijolos

começaram a desaparecer das
paredes tornando a rua sem vida.
O

projecto

deste

atelier,

pretende reconstruir as falhas que
ocorrem ao longo de toda a rua,
com tijolos de sabão que contém
confissões, pecados, lamentações,
sentimentos,

iniciativas

e

entre

outros temas, tornando a rua numa
espécie de confessionário. Esta rua
que antes se caracterizava por ser
estreita, escura e desanimada é
hoje um espaço bem iluminado e
vivido, as mensagens funcionam
como um fio condutor incitando as
pessoas
espaço

a
e

percorrem

todo

impulsionando

o
a

socialização.
Assim

pretendemos

mostrar

que

através de iniciativas como esta, de
colocação de tijolos, mas com um
carácter tecnológico, porque estes
tijolos de sabão têm luzes, permite
humanizar uma rua que até então
estava desumanizada e regenerar a
rua assim como os cidadãos que
nela passam.
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Este projecto ocorreu na parceria
do

poder

político,

com

os

profissionais da área e os habitantes
à semelhança do projecto High Line
Manhattan,

organizaram

um

debate público e assim surgiu a
ideia

de

criar

comunitário,

um

onde

espaço
podem

acontecer reuniões, oficinas, jogos,
actividades
possam

comerciais

gerir

em

alimentação

e

resultado

deste

e

que

função

horticultura.

da
O

processo

participativo, é uma construção em
madeira, que fazia um vazio urbano
entre edifícios, criando assim um
jardim público com cerca de 200m2.

O tecido social do bairro ficou
revigorado antes, durante e depois
da

construção

encontro,

deste

evidenciando

local

de

que

as

práticas orgânicas dos habitantes e
da população em geral podem
transformar

relações

espaciais

e

sociais numa cidade que pode ser
demasiado

densa

para

implantação de infra-estruturas.

a
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2.1. Aveiro e as Dinâmicas Urbanas.
A cidade de Aveiro caracteriza-se por se encontrar na Região Centro Litoral, como
podemos constatar nas imagens à esquerda. A cidade ocupa cerca de 7,6km 2 e é
separada pela Ria que distingue as zonas, por “baixas” e “altas” o que tem originado
uma diferenciação no desenvolvimento da cidade, é assim considerada uma
metrópole de pequena dimensão.
O Município de Aveiro é delimitado a Norte pelo Município de Murtosa, a Este pelo
de Albergaria-a-Velha, a Sudeste pelos Municípios de Águeda e Oliveira do Bairro, a
Sudeste pelo de Vagos, a Oeste pelo de Ílhavo e pelo Oceano Atlântico. Está
dividido em 14 freguesias urbanas, rurais e periurbanas14. A topografia da região é
dominada pela Ria de Aveiro, que se desenvolve paralelamente à linha da costa,
ocupa uma área molhada, cerca de 45km2, esta tem um importante destaque na
influência que tem nas temperaturas. Por estar localizada num território policêntrico
definida em torno da constelação urbana de Aveiro e pelos eixos urbanos de Leiria –
Marinha Grande e Coimbra – Figueira da Foz, apresenta várias dinâmicas de
competitividade e de inovação territorial, fixadas nas áreas de ciência, tecnologia,
estudo onde a Universidade de Aveiro tem um papel relevante neste sentido. Assim
para além de assumir-se como um pólo dinamizador e estruturante da Sub-Região do
Baixo Vouga, revela-se primordial no sistema urbano da Região Centro.
O sistema económico foi em determinando tempo impulsionado pela actividade sal,
assim como pela indústria da cerâmica que resulta de uma longa tradição produtiva
em que a geologia foi importante para o seu desenvolvimento, existem ainda
edifícios com esta tradição cerâmica como é o caso do Bairro Beira Mar que possui
azulejos a revestir as fachadas e existência se edifícios da Arte Nova, a universidade
também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do município,
assim como a indústria do porto de Aveiro e a existência dos eixos rodoviários
estruturantes (A1, A25, A17 e a EN230) apesar do impacto visual que têm funcionam
como factores de fixação e atracção populacional.

Área que se localiza para além dos subúrbios de uma cidade e que corresponde a um espaço onde as
actividades urbanas e rurais se misturam dificultando a definição dos limites sociais e físicos do espaço. Este só
resulta da implantação dispersa da população no meio rural, o tecido urbano surge de forma descontínua e
desorganizada.
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Segundo Carvalho (2003:88) a cidade de Aveiro é composta por,
…uma cidade contínua concentrada entre barreiras da Ria e da linha de
caminho de ferro, apenas em continuidade edificatória para norte, até ao
lugar da Esgueira, muito antigo.
Esta define a parte antiga da cidade, uma área quase sem construção, excepto o
lugar da Esgueira que é possível observar no ponto 7 da Imagem 40, designada de
cidade invisível no Plano de Urbanização e uma cidade dispersa que se estende
para nascente da EN109, estruturada por diversas estradas. O crescimento que
ocorreu nos últimos anos, conduziu a uma transformação da cidade, contíguas à
cidade consolidada articuladas com o tecido urbano pré-existente.
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O sistema ambiental constitui uma mais-valia no entendimento dos vazios urbanos e
naturais da cidade. Procedeu-se a delimitação da ria, assim como os seus canais
naturais e urbanas da área, deste modo delimitamos os diferentes tipos de
aproveitamento cultural no sistema lagunar de Aveiro. Conclui-se que existem três
vertentes essenciais no aproveito lagunar, a pesca, a apanha do sal e o transporte
industrial do porto de Aveiro.
Na imagem à esquerda percebemos como o elemento, água, tem um impacto forte
no desenho da cidade, assim como nas vivências dos habitantes. Aveiro apresenta
uma dimensão ambiental considerável, em que existe uma íntima relação entre o
elemento água e o Homem, apresenta um ecossistema diverso e uma fragilidade
ambiental em que se procura atingir o equilíbrio do eco-sistema. Adaptação e
adequação ao Ambiente Urbano quando este é de boa qualidade, as actividades
necessárias, têm lugar mais ou menos frequente, as actividades exteriores são
influenciadas pela configuração física. O factor Bio, organismo vivo, tem um carácter
transactivo não é apenas um espaço, é um ambiente, o qual pode alterar o seu
aspecto formal, tanto interior como exterior. As mutações do espaço dependem de
uma contribuição vinda da sua utilização, bem como a partir do meio ambiente,
assim esta relação entre corpo-espaço e o espaço-ambiente, logo corpo/ambiente
é determinado por um fluxo de informação que converte esta estrutura numa
arquitectura evolucionária.
Segundo o Regulamento do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro (Câmara
Municipal de Aveiro, 2011) a zona de identidade urbana é caracterizada pela
ocupação urbana consolida e onde predomina o uso habitacional. É de destacar
que este centro consolidado possui um conjunto de espaço públicos merecedores
de atenção, a maioria destes estão mal aproveitados à excepção da Praça do
Peixe que concentra vários eventos, assim como actividade nocturna, bares,
restaurantes. A maioria encontra-se num estado meramente pontual e decorativo,
onde possuem algumas estruturas para usufruto da população em eventos pouco
frequentes. A pouca utilização destes espaços dá-se pelo facto destes serem pouco
atractivos, a maioria está a ser explorado pelos visitantes/turistas e os hábitos da
população nos tempos de lazer não acontecem no espaço público, porque este
tem pouca qualidade, é urgente regenerar estes espaços para regenerar os
habitantes.
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Como é possível observar na imagem à esquerda concluímos que, na maioria dos
casos, a realização dos eventos acontecem no domínio privado, apenas os eventos
religiosos usam o espaço público, contudo esta utilização é pontual e esporádica
sem grande influência nas dinâmicas urbanas. Como é possível observar nas imagens
seguintes, que mostram apenas alguns casos de iniciativas privadas de uso público.
Fórum de Aveiro
Centro Comercial localizado no centro da
cidade, primeiro a ser aberto em Portugal e foi
considerado o melhor centro comercial da
Europa em 1999. Para além da sua vertente
económica é também um palco de eventos
sobretudo nas artes performativas.
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é

considerada

a

capital

deste
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arquitectónico. A Casa Major Pessoa funciona
assim como um centro interpretativo na
descoberta da Arte Nova.
Esta

área

tem
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predominantemente turística e uma forte
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Centro Cultural e Congressos de Aveiro
O Centro Cultural é um espaço que beneficia
na sua localização central, o que faz dele um
edifício de referência na cidade. A ampla
oferta de condições e infra-estruturas que
foram inseridas na antiga fábrica Jeronymo
Pereira

de

Campos,
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multidisciplinar e multifuncional.
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Procedemos assim à análise SWOT partindo da análise territorial, social, económica,
ambiental e funcional identificamos que os pontos fortes da cidade partem da
existência da Ria e a sua simbiose com a cidade. Apesar do mau aproveitamento no
Jardim do Rossio este é um elemento forte, após requalificação, para a cidade assim
como a presença dos edifícios da Arte Nova, que imprime uma caracterização
arquitectónica muito forte, assim como a proximidade com a frente de água e o
potencial turístico e de lazer neste espaço.
Os pontos fracos identificados partem, da inexistência de atravessamentos no Jardim
do Rossio para a outra margem onde se localiza o Bairro do Alboi, o mau estado de
conservação do espaço público nesta área, a falta de infra-estruturas que permitam
um maior aproveitamento para actividades relacionadas com o lazer dos habitantes,
permitindo, que estes adquiram novos hábitos e regressem ao espaço público e a
forte presença da A25 que cria uma barreira na paisagem urbana, assim como o nó
de entrada e saída, com um forte impacto no tecido urbano, contribuindo para a
poluição ambiental e sonora.
O estado de conservação da Ria é um dos factores que identificamos como
ameaça para a cidade, a sua consequente degradação influencia a cidade na sua
totalidade, tanto no plano urbano como económico. O mau aproveitamento do
Jardim do Rossio, como anteriormente referimos, contribui para a desumanização
destes espaço e abandono desta área, assim como o abandono da antiga lota que
consequentemente torna toda aquela área vazia e em mau estado de
conservação, sem interesse algum para a população usa-la. A ausência de um
design inclusivo nos espaços assim como no mobiliário urbano, é outra ameaça
identificada, pretendemos que os espaços públicos sejam usados por todas as
pessoas.
Pretendemos, com as oportunidade, proporcionar um atravessamento pedonal na
ria, criando percursos pedonais e ciclovias, a regeneração do Jardim do Rossio com
implantação de estruturas que permitam o acontecimento de actividades e eventos.
Interpretação do relação entre a Tipologia Urbana/Genótipo (Ria/Sal)/Fenótipo
(Ria/Sal/Ambiente Urbano/Utilizador) que funcionará como potenciador para a área.
Promover actividades que promovam a interacção com o elemento, água,
revitalizar o espaço do peão, permitindo relacionar-se, restruturando não só o
ambiente urbano como o social.
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Nas imagens à esquerda percebemos como existe uma forte predominância do
automóvel nas vivências diárias da população existem mais de 10.000 veículos a
percorrem as ruas da cidade de Aveiro.
Trânsito Manhã
50% - 75%
75% - 100%
Trânsito Tarde
50% - 75%
75% - 100%
Pontos de Conflito

Denotamos
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automóvel desde a
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Pedonais – Mau Estado
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Os passeios estão em mau – estado de conservação e impossibilitam o acesso a
todas as pessoas, pretendemos optimizar todos os espaços pedonais nas áreas
urbanas, associando o novo paradigma do uso da bicicleta que pretende-se que
promova uma mutação nos hábitos de lazer e desporto dos habitantes.
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2.2. A Desumanização da Rua na extensão do Canal Central.
Nas imagens apresentadas à
esquerda pretendemos mostrar
como esta zona está degrada e
desumanizada. Na imagem 52
podemos observar que as faixas
rodoviárias têm grande força no
desenho

urbano,

sendo

este

de

uso

maioritariamente
automóvel,

e

os

indivíduos

apenas têm contacto visual com a
Ria,

pretendemos

estimular

também o contacto físico.
Na imagem 53 vemos que em
direcção à antiga lota de Aveiro
este

espaço

completamente
desprovido

está

obsoleto

de

e

qualquer

actividade social. As pessoas
não usam este espaço levando
à

sua

degradação,

pretendemos que os peões usem
este espaço e que este tenha
qualidade necessária.
Na imagem 54 constatamos que
o

espaço

público

não

está

acessível a todos, pela existência
de alguns desníveis, é urgente
que

este

seja

um

espaço

contínuo para poder ser usado
pelos peões assim como pelos
ciclistas.
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apele à memória do local, a
antiga lota e a extracção
do Sal.
Reabilitação do Jardim do
Rossio.
Interface de Transportes.
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O fenómeno da descentralização ocorre ao elevado custo dos termos com uma
consequente deterioração social e espacial que ocorre nos centros urbanos e logo
uma consequente desumanização do espaço público. A nova concepção das
cidades tem agora um factor determinante que é a mobilidade, traduzindo assim o
que é a individualidade no novos ignificado das cidades, mas não pretendemos
abolir os veículos da cidade, mas sim que este não tenha tanta força no desenho
das cidades, permitindo os indivíduos respirarem e terem espaço suficiente para as
suas actividades acontecerem no domínio público. Ao longo do tempo o espaço
tem sofrido transformações e mutações, fruto de um desenvolvimento acelerado dos
movimentos migratórios da população que resultou numa desocupação dos centros
urbanos e consequentemente do espaço público.
Desta forma, numa aplicação prática percebemos que a tipologia urbana é
considerada o genótipo, e os mais variados genótipos criam diferentes que geram o
fenótipo. Um exemplo desta aplicação seria o caso de uma casa da Arte Nova
juntamente com a sua localização, próxima da Ria constrói o que é considerado a
zona central da cidade de Aveiro, com esta análise tipológica estamos a criar
diferentes fenótipos. A relação com os genótipos primordiais com o meio ambiente
(também um genótipo existente) gera o fenótipo. Estabelecendo uma harmonia
entre o Homem enquanto utilizador e o espaço público, neste caso, serve de
ferramenta de actuação para a reabilitação das cidades.
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A necessidade de humanizar advém da vontade de voltar a rejuvenescer o centro
da cidade de Aveiro, e que este possa servir de elemento apelativo para a
população voltar a viver neste. Pretendemos estabelecer uma forte relação entre o
contexto urbano e o espaço urbano reforçando o lazer, a oportunidade de ver, ouvir
e sentir o espaço. É necessário para estes habitantes voltarem a ter o hábito de
usarem a rua, que esta cumpra a sua função de lugar de trocas e passagem, mas
também que ofereça outro tipo de oportunidades, às pessoas e a base construída.
Uma arquitectura que dirija as suas atenções para as origens e aos princípios básicos
de viver com a Natureza, em sociedade.
Com esta necessidade de imprimir uma mutação no código genético da rua surge a
necessidade de reduzir o fluxo automóvel desponta a vontade de criar um interface
de transportes que consequentemente irá reflectir as qualidades que pretendemos
potenciar nas ruas, assim como a socialização, a redução das faixas rodoviárias que
permite que os transportes públicos, por exemplo não parem nas vias e o aumento
dos espaços dirigidos ao peão.
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O Projecto Passa (e) adeiras, do arquitecto Gustavo Ramos pretende ilustrar nas
passadeiras imagens sensibilizando e educando os automobilistas para a importância
da prevenção rodoviárias nomeadamente para o uso das passadeiras. Um projecto
de humanização que tem como objectivo regenerar e rentabilizar os espaços
públicos existentes e simultaneamente contribuam para a implementação de uma
nova dinâmica cultural urbana.
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2.3. Interface como Mutação Genética
De acordo com Pedro Brandão (2004:289), cada meio de transporte potencia um
determinado tipo de requalificação urbana: ponto, linha ou mancha. Pontos de
centralidade que concentram motivos de encontro e de interacção pela
diferenciação da imagem e da função, linhas que interligam os principais pontos de
atracção como o transporte público, planos onde a dispersão pode ser ordenada
tanto no preenchimento de vazios urbanos como num traçado ordenador ou a
requalificação dos traçados existentes.
O interface proposto está directamente relacionado com o nó de entrada e saída
da A25 pretende dar resposta ao problema de acessibilidade e ao impacto que o
existente tem na paisagem urbana. Nas novas tipologias do espaço público estão
directamente ligados os espaços de mobilidade, os interfaces, pretendemos dar
segurança, conforto e qualidades formais e espaciais para promover a vivência da
população potenciando a diversidade social e cultural.
Pretendemos que o interface se relacione com a malha urbana, proporcionando
relações físicas nos pisos térreos com a zona de entrada para o edifício dos táxis e os
edifícios comerciais assim como a relação de proximidade dos edifícios dos barcos.
O interface inclui duas estações de transporte de barcos, um edifício de transporte
de bicicletas, um de transportes públicos e rodoviários de exploração privada (táxis).
Pretende-se que o edifício de transporte das bicicletas dê apoio à ciclovia proposta
ligando todo o espaço, pretendemos que todos os transportes se interliguem
permitindo aos utilizadores escolherem qual o meio de transporte mais favorável para
as suas deslocações diárias.
Devido à sua concepção permeável, todo o espaço é possível ser transitado pelo
peão estando este directamente destinado para o seu uso e proporciona que o
interface proposto se relacione física e visualmente com a envolvente. Promove as
ligações entre espaço público e privado e os restantes espaços públicos da cidade,
assim como o Jardim do Rossio e o interior do quarteirão do Bairro do Alboi, que
pretendemos permitir o acesso pedonal destes, unindo as diferentes margens,
através de pontes pedonais. A funcionalidade do espaço, a acessibilidade e a
atractividade são elementos estruturadores deste edifício de modo a torna-lo um
espaço privilegiado de interligação de espaços, infra-estruturas e cidadãos.
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Edifício de Transporte de Barcos.
Edifício de Transporte de Bicicletas.
Edifício de Transporte de Autocarros no piso inferior e Táxis no piso térreo.
Edifícios de Apoio Comercial.
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0m
Circuito Táxis assim como automóveis individuais.
Entrada e Saída de Passageiro no edifício de transporte de táxis no piso térreo e de
autocarros no piso inferior.
Circuitos pedonal, com pavimentos duro, apesar de todo o espaço poder ser percorrido.
Entrada nos edifícios Comerciais.
Entrada no Edifício de apoio Administrativo.
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Circuito dos Barcos.
Entrada e Saída de Passageiros dos Barcos.
Circuitos pedonal, com pavimentos duro, apesar de todo o espaço poder ser percorrido.
Entradas e Saídas nos Edifícios de transporte de Barcos.
Entrada e Saída no Edifício de transporte de Bicicletas.
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O interface promove a interligação dos padrões de movimento e dos percursos
pedonais através de escadas mecânicas e elevadores não existindo barreiras à
circulação de pessoas com mobilidade reduzida, pretendemos que o interface
contenha algumas inovações tecnológicas, como o poder ter um sistema wi-fi que
possa informar os passageiros quais os transportes disponíveis e que tipos de infraestruturas estão nas mediações, para que possa servir de apoio a visitantes assim
como pessoas com capacidades reduzidas, assim como sistemas de comunicação
que apresentem códigos visuais e sonoros, simples e de fácil interpretação. Este
interface disponibiliza facilidade na movimentação e ligação entre os mais vários
modos de transporte.
Os edifícios de transportes localizam-se sempre na margem junto à Ria para fomentar
este contacto com o elemento água. Este edifício surge como uma mutação ao
código genético actual da rua, permitindo que a maioria dos fluxos saia desta e
permita melhores condições. O edifício surge como ferramenta para chegar à
estratégia de reabilitar os espaços públicos, assim como a cidade. Procedeu-se
também à alteração do nó viário da Entrada e Saída da A25, reduzindo assim o
impacto visual, sonoro e ambiental que este dava à cidade. O espaço do interface
apresenta alguma diversidade de actividades, usos e funções, permitindo um
frequente acesso às zonas comerciais e complementares não directamente ligado
aos transportes. Este quarteirão que antes estava preenchido com edifícios de
carácter industrial abandonado pretende-se agora ocupar com um edifício que
traga uma mais-valia para a cidade e para os cidadãos, beneficiando da sua
implantação junto à Ria, pretendemos que este edifício seja o mais límpido possível,
remetendo à transparência da água, a clareza do componente Sal e para que este
construa uma paisagem urbana simples sem grandes impactos ambientais e visuais.
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2.4. Conceptualização da proposta e relação com o lugar
Depois de uma análise feita no local, interpretamos que o cristal de Sal faz parte da
construção do genótipo da cidade de Aveiro, pela sua localização e intima relação
com este, porque apesar do elemento água estar presenta nas vivências dos
aveirenses o sal também está e é um elemento que desenvolve economicamente a
cidade. Assim interpretamos como é a sua concepção e o seu desenho, usando este
como conceito para a concepção do interface de transportes, deste modo
permitimos uma perfeita simbiose entre genótipo e fenótipo, destacamos que o
genótipo prevalece como sal, ria e o interface caracteriza o fenótipo.
Visualmente, pretendemos que o edifício se assemelhe à construção de um cristal de
sal, que será reflectido nas frentes da Ria, dando-lhe outra dimensão, assegurando À
cidade espaços com qualidade ambiental, promovendo formas sustentáveis do uso
destes recursos naturais, do próprio desenho urbano, da mobilidade e da paisagem.
Para representar esta transparência característica do cristal de sal, utilizamos o
policarbonato nas fachadas, que permite dar esta leveza pretendida para o edifício,
que lhe concede uma leveza no período diurno e no período nocturno serve como
“candeeiro” da cidade, que ele reflecte a luz que tem no interior e os volumes que
estão acima desta base de policarbonato serão em betão branco, transparecendo
esta dualidade dos materiais, do que pode ser considerado leve e encontra-se na
base e do pode ser um material pesado encontrar-se na parte superior, mas
pretende-se que seja também uma analogia ao material, o que se encontra junto à
ria tem um aspecto mais leve, porque o sal na água não está numa forma tão sólida,
e o outro elemento acima desta base que se destaca por já estar mais longe deste
elemento tem uma forma mais rígida e vinculada.
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Nas imagens acima percebemos como a composição do cristal de sal constrói o
interior dos edifícios, numa agregação que representa ordem e proporção, por se
tratar de um edifício de uso público e este tem de ser o mais uniforme possível para
não transmitir confusão nem dispersão a quem o frequenta, este pretende que
através de elementos que possam estar no material do pavimento indicar as saídas e
entradas no edifício.

0m

0m

16m

0m

16m

0m

16m

40m

16m

16m

0m

0m

GENÉTICA na Humanização do Espaço Público

| 98

GENÉTICA na Humanização do Espaço Público

CONCLUSÕES

| 100

GENÉTICA na Humanização do Espaço Público

| 102

Para Fomentar o contacto:

Esquema 1

Agrupar

Integrar

/ Dispersar

/Segregar

Atrair

Abrir

/ Repelir

/Fechar

Esquema 2

O espaço público é indicador de qualidade social, avaliando a intensidade a
qualidade das relações sociais, esta mistura promove o carácter colectivo, valores
da dignidade, igualdade e diferenciação, a familiaridade com os sentidos do ser
humano, o modo como funcionam e os âmbitos em que fazem, é um importante
requisito para desenhar e dimensionar as formas dos espaços exteriores e as
dimensões dos edifícios.

Segundo Edward T. Hall, The Hidden Dimension pode definir-se duas categorias de
aparato social: os receptores à distância (olhos, ouvidos e nariz) e receptores
mediatos (pele, membranas e músculos). A interacção entre intensidade e distância
das impressões sensoriais utiliza-se em comunicação com os seres humanos,
contactos menos intensos produzem-se em distâncias maiores. A rua não é apenas
um meio de acesso, mas também uma arena para a expressão social.
Nisto numa aplicação prática, percebemos que uma tipologia urbana é
considerada o genótipo, e os mais variados genótipos criam distintas vivências que
geram o fenótipo. Um exemplo, desta aplicação, pode se verificar, o genótipo seria
o caso da casa burguesa, e o fenótipo a baixa do Porto, percebendo que com esta
análise tipológica estamos a criar diferentes fenótipos. A arquitectura genética não
rompe com a memória e com o local, estabelece uma ligação entre os mais
variados componentes, a relação dos genótipos primordiais com o meio ambiente
(também um genótipo existente) gera o fenótipo.
No que diz respeito ao objecto de estudo na cidade de Aveiro, é apresentado um
conjunto de elementos de carácter sociocultural, económico, patrimonial e
educativo de crescente valor, o que lhe confere um potencial cenário para o
desenvolvimento e implementação de uma estratégia de regeneração urbana cuja
base está no potencial do espaço público. No enquadramento regional, Aveiro
como capital de distrito precisa de se destacar a nível económico, social, cultural e a
nível da mobilidade, é urgente proceder a um investimento de forma mais racional, a
uma escala local para a realização de grandes obras de carácter público,
envolvendo sempre a população nestas acções como foram os casos de estudo
que mostramos ao longo da investigação.
Este conceito, de arquitectura genética, pretende-se que possa ser utilizado em
qualquer ponto do mundo, porque assimila qual o genótipo local para construir o
fenótipo, imprimindo as mutações necessárias ao ADN actual para construir um ADN
com o mínimo de anomalias possíveis. Assim como usamos o exemplo da cidade do
Porto e utilizamos a cidade de Aveiro como caso prático, para demonstrar o
significado do conceito, este pode ser usada noutras cidades, que necessitem de
uma revitalização urbana e social.
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Evidenciamos que se o local escolhido fosse outro o caso prático provavelmente
não seria o mesmo, porque este conceito de arquitectura genética depende
essencialmente do local, dos indivíduos, das fragilidades e potencialidades de cada
local, o edifício é gerado a partir da concepção do espaço público e da
problemática identificada neste local de intervenção.

A herança cultural,

económica, política e urbana deve ser preservada de modo a obter uma cidade
mais equilibrada que conserva a sua história, a sua génese, num formato mais
contemporâneo, associado às novas interpretações de espaço e as novas
tecnologias. Identidade das cidades lidas através da matriz, dos vazios, fingerprints,
que imprime uma identidade às cidades, permitindo que mais nenhuma seja igual
em mais nenhuma parte do mundo.
Esta dissertação surge da necessidade de humanizar os espaço públicos que se
caracteriza em falta de dinamização, perda de identidade, edifícios adjacentes
moribundos, de modo a solucionar alguns dos problemas actuais no centro da
cidade de Aveiro, com a aplicação de um conceito que acreditamos ser a
ferramenta adequada para regenerarmos o centro urbano tendo por base a
implantação de um interface de transportes sustentado neste conceito e assente nos
princípios da mobilidade, nas novas tecnologias e nos aspectos sociais.
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