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Resumo 

Os espaços urbanos interiores de passagem e/ou permanência incluem, no seu 

motivo, uma interiorização de um modo de viver a cidade, onde o papel protagonizado pela 

Rua enquanto espaço de mobilidade e de interacção entre os seus habitantes se alia à 

protecção de um invólucro construído que protege os seus utilizadores não só dos 

elementos climáticos adversos, mas também da própria diversidade das vivências da cidade 

do exterior, criando espaços ambíguos e de múltiplas possibilidades. Também os conceitos 

de interior e exterior, coberto e descoberto, espaço público e espaço privado, e a relação 

entre estes no actual modelo de espaço urbano da cidade contemporânea se apresentam 

como relevantes no estudo da tipologia dos espaços urbanos interiores, sendo que é destas 

relações que irá depender primeiramente o sucesso ou insucesso destes espaços. Podendo 

uma passagem urbana conter, em si própria, um mundo alternativo ao mundo exterior ou 

assumir um carácter de ligação simples e eficaz entre duas ruas, a sua utilização ao longo 

do tempo de vida das cidades e a sua validade na actual configuração do espaço de 

mobilidade da cidade contemporânea justificam um estudo aprofundado. 

Palavras-chave: Espaço Público, Relação Interior-Exterior, Mobilidade Pedonal 
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Abstract 

 

The Passage and/or Permanency Interior Urban Spaces include, in its motive, an 

interiorization of a way of living the city, in which the roll played by the Street as mobility 

space and interaction between its inhabitants is attached to a built envelope, protecting its 

users not only from the adverse climatic elements but also from the diversity of the outside 

city livings, creating ambiguous and multiple possibilities spaces. Also the concepts of 

interior and exterior, covered and uncovered, public and private space, and the relation 

between them in the current urban space model of the contemporary city, present 

themselves as relevant within the study of the Interior Urban Spaces typology, fact being 

that it is of these relationships that the success or failure will most depend on. If an urban 

passageway can contain, in itself, an alternative world to the exterior city or assume a 

character of simple and efficient connection between two streets, its use during the lifetime 

of the cities and its validation in the present configuration of the mobility space of the 

contemporary city justify a thorough study. 

Key-words: Public Space, Interior-Exterior relation, Pedestrian Mobility 
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INTRODUÇÃO 

 

Objecto de Estudo e Motivação 

 

O presente trabalho tem como objecto de estudo os espaços urbanos interiores. 

Consideram-se, no âmbito deste trabalho, os espaços que pertencem à rede de espaços 

colectivos da cidade, públicos ou privados mas de uso público, afectos à circulação 

pedonal, situados no interior do invólucro arquitectónico. 

Se a rua tradicional é fundamental para a estrutura urbana da cidade, os espaços 

urbanos interiores complementam as funções de mobilidade pedonal e de relações 

interpessoais nas novas e mais complexas formas construídas da cidade contemporânea. 

Neste domínio, os espaços em estudo são determinantes para a mobilidade pedonal dos que 

utilizam a cidade, garantindo continuidades, associando a circulação ao acesso a 

transportes públicos ou à função comercial. Assim, são também espaços de carácter 

transitório entre realidades urbanas, daí resultando, por vezes, situações de alguma 

ambiguidade (e origem) nas experiências ou vivências resultantes das relações entre 

interior e exterior, público e privado, coberto e descoberto. Outra característica dos espaços 

em estudo é a sua diversidade ao nível dos programas associados, associando, na maioria 

das vezes, à função de passagem um serviço à população. 

Por esta sua condição, os espaços urbanos interiores de assumem uma nova 

importância na estrutura de espaços de uso público da cidade: a mediação entre a cidade 

dos edifícios e a cidade entre os edifícios, o que os coloca num lugar de destaque, 

justificando um estudo aprofundado. 

 

A escolha do tema tem como base os trabalhos por mim desenvolvidos na cadeira 

de Projecto III (5ºano), onde abordo questões relacionadas com o desenho de espaços 

públicos de carácter privado.  

Os trabalhos em questão baseiam-se na requalificação de espaços urbanos de Lisboa, através da 

construção de uma cobertura de protecção às ruínas do Teatro Romano numa primeira fase, e 

mais tarde na elaboração de um conjunto de habitações temporárias para estudantes e 

professores ligados à actividade circense. Assim e sem algum tipo de imposição proposto 

pelos programas fornecidos para os trabalhos, optei pela criação de espaços públicos no 
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interior destes, de modo a disponibilizar às pessoas que ali se deslocam ou residam, a possibilidade de 

desfrutar de um espaço público mais recatado e convidativo à descoberta do edifício que o fez nascer. 

O tema desta dissertação está, portanto, relacionado com a continuação de um 

estudo (espaços urbanos interiores), que teve o seu início nos trabalhos referidos 

anteriormente. 

 

 

 

Objectivos 

 

O principal objectivo é avaliar as principais características desta tipologia de 

espaços, com particular ênfase para o seu desempenho funcional e simbólico, para a sua 

consistência e importância no sistema vivo da cidade. 

Outros objectivos decorrem do primeiro: 

 - Equacionar os factores que estão na génese da introdução dos espaços urbanos 

interiores na cidade histórica: 

De carácter climático: o clima e a protecção dos elementos; 

De carácter social: a idade do ferro e as utopias urbanas; 

De carácter económico: o comercio e o lazer (da burguesia emergente 

ao turismo e ao Shopping contemporâneo); 

De carácter infra-estrutural: transportes e mobilidade. 

 - Analisar programas e usos associados aos espaços urbanos interiores e parâmetros 

da sua qualidade; 

 - Analisar a mobilidade urbana, à escala da rua e do bairro e à escala de uma 

centralidade urbana, relacionando-a com o papel das "passagens"; 

 - Elaborar uma classificação tipológica, com parâmetros distintos, considerando os 

significados funcionais, tipológicos, construtivos e culturais, e aplicá-la na avaliação de 

casos de estudo. 

 - Pretende-se também reunir conhecimentos que permitam adquirir competências 

para o correcto dimensionamento e localização destes espaços, quando interligados com o 

projecto de arquitectura, aprofundando reflexões realizadas no Projecto Final. 

 

 



3 

 

Métodos 

 

A dissertação inicia-se com uma abordagem aos aspectos teóricos na qual serão 

desenvolvidos os conteúdos descritos em quatro fases sequenciais: 

- Na primeira procede-se à caracterização tipológica dos espaços urbanos interiores, 

recorrendo a um levantamento das diferentes situações existentes, com base no estudo das 

fontes consultadas (bibliografia, consulta de projectos). Com base nesta informação são 

identificados estudos de caso. 

- Na segunda a estratégia de pesquisa permite destacar as condições de projecto e 

de programa em que esta tipologia de espaço pode ser pertinente, permitindo elaborar uma 

correcta sistematização de factores. 

- Na terceira faz-se a avaliação da qualidade, adequação e protagonismo destes 

espaços no tecido da cidade com base em observação no local, sobre os factores de 

apropriação dos espaços sistematizados anteriormente. 

- Na quarta são propostas recomendações de projecto orientadoras de uma correcta 

introdução e caracterização destas tipologias de espaço público. 

 

Pretende-se proceder a vários métodos de aproximação ao tema em estudo, que incluem 

uma revisão de literatura que directa ou indirectamente se refere aos espaços urbanos 

interiores; a estudos de caso e ensaios de classificação tipológica. 

 

 

 

Estrutura de Conteúdos 

 

A dissertação inicia-se com uma análise teórica, apoiada numa revisão 

bibliográfica, onde se abordam os espaços urbanos interiores a partir de duas perspectivas 

complementares: por um lado, do ponto de vista da evolução das tipologias edificadas que 

incluem os espaços urbanos interiores na sua génese, procedendo-se a um enquadramento 

histórico-temático que aborda as temáticas da cidade Islâmica e a protecção dos elementos, 

a cidade do século XIX e a nova ordem social, e a cidade do século XX do consumo e das 

mobilidades; e, por outro lado, do ponto de vista do espaço público da cidade, onde se faz a 

definição “tradicional” do conceito de espaço público não esquecendo que as actuais 
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tendências sociais e urbanas têm levado à redefinição do seu conceito, correspondendo à 

procura dos cidadãos pelo espaço interior, protegido e controlado. 

No segundo capítulo, procedeu-se a uma análise de casos ilustrativos dos espaços 

urbanos interiores com a abordagem a duas situações distintas: o arquétipo clássico de 

espaço público interior de passagem, ilustrado por três passagens parisienses construídas 

no século XIX; e a passagem como espaço de mobilidade e infra-estrutura urbana à escala 

da cidade, ilustrada pelo exemplo do sistema pedonal composto pela Gare do Oriente e 

Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa. 

Por último, procede-se a uma crítica conclusiva das principais características e 

validade dos espaços em estudo, com vista à sua aplicação no projecto de Arquitectura. 

 

Estado da Arte 

 

São poucos os estudos que visam especificamente a categoria dos Espaços urbanos 

interiores e a sua importância e comportamento no contexto do tecido vivo da cidade. 

 

No plano da leitura histórica, específica sobre os espaços urbanos interiores, 

destacam-se no entanto algumas publicações específicas sobre o aparecimento deste tipo 

de espaços na cidade de Paris no advento da arquitectura do ferro e do vidro. Benjamin 

(1940) e (1989) apresenta estudos exaustivos sobre as transformações sociais do início dos 

séculos XIX e XX e da emergência da cultura burguesa e retrata estas transformações na 

cidade de Paris, concretamente nas novas passagens cobertas parisienses. Por sua vez, 

Geist (1969) estuda o caso parisiense do ponto de vista das características formais e 

urbanas do espaço das passagens, considerando-as como uma tipologia inovadora do 

espaço público do século XIX, relacionando-as no entanto com outros exemplos históricos 

de espaços urbanos interiores que inspiraram a sua criação, como o bazar islâmico. 

Michell (1985) descreve a arquitectura islâmica do ponto de vista da sua história e 

significado social, referindo a interiorização dos espaços públicos como resultados das 

condições climáticas adversas, transformando os espaços de trocas sociais e comerciais da 

cidade em vastas áreas de ruas cobertas onde se articulam bazares e mesquitas, numa fusão 

entre as trocas comerciais e espirituais. 

Existem também vários estudos abrangentes a considerar, com enquadramento em 

diversos campos de investigação: 



5 

 

 No re-pensar da estrutura da cidade, Jacobs (1961) defende a existência de 

elementos geradores de identidade em pequenos núcleos que compõem a cidade, que 

fomentem uma vivência de bairro, onde a existência de comércio local e espaços públicos 

de qualidade são indispensáveis para um clima de segurança e familiaridade. Estes são 

espaço de reunião, construídos para e pela sociedade, imbuídos de significados, marcos 

centrais da constituição de trajectos, ponto de chegada e partida, concentração e dispersão, 

sendo ainda uma representatação da dimensão cultural e histórica da cidade, além de 

abrigar, frequentemente, o comércio formal e o informal, como as feiras populares, 

coloniais, de artesanato, entre outras. 

Carmona (2003) explora a dimensão social, visual, funcional, temporal, 

morfológica e perceptual da teoria e prática do desenho urbano, considerando-o uma parte 

importantíssima dos processos de desenvolvimento urbano, sua renovação, gestão, 

planeamento e conservação. 

 Sobre as tendências de transformação do espaços público da cidade, Borja (1997) 

refere o distanciamento dos cidadãos em relação ao espaço público, factor que põe em 

causa a capacidade de convivência social entre os indivíduos e a importância que a esfera 

pública tem no espaço da democracia. Brandão (2008) refere-se aos factores imateriais e de 

valor mais intangível das qualidades do espaço urbano como aqueles que definem a 

identidade dos lugares e contribuem para a sua valorização e papel inovador. Segundo o 

autor, estas qualidades contribuem para a apropriação colectiva pelas populações e também 

para a competitividade das cidades. Sorkin (1992) problematiza a condição “pública” dos 

espaços colectivos onde actualmente os indivíduos interagem socialmente focando a 

crescente importância dos espaços colectivos privados e das questão do controlo que, ao 

recriarem controladamente elementos característicos do espaço público tradicional 

promovem uma alienação dos indivíduos e dos seus comportamentos. Safdie (1997) 

relaciona o actual estado da cidade com a dependência do automóvel particular, 

argumentando que a cada revolução nos transportes, se segue uma alteração da estrutura 

urbana da cidade. O mesmo autor questiona-se sobre qual será a próxima revolução e o que 

será da cidade depois do automóvel. 

 Apesar disso a praça, juntamente com a rua, consiste em um dos mais importantes 

espaços públicos da história das cidades. Por ser “pública” apresenta-se como um lugar 

possível da ocorrência do lazer e do convívio da população. A possibilidade do contacto 

inter-pessoal público, oferecida pela praça, permite o estabelecimento de acções culturais 

fundamentais, desde interacções sociais até manifestações cívicas. Sendo assim, a praça 
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potencializa a noção de identidade urbana que, dificilmente, o lazer na esfera da vida 

privada poderia proporcionar. Mas estas relações inter pessoais nos espaços públicos, só 

podem acontecer em segurança, tornando-se apetecíveis, se houver um correcto desenho e 

dimensionamento destes espaços. Gehl (1996)  

 As conclusões do mesmo autor são construídas a partir do questionar os 

utilizadores sobre a importância do espaço e o seu uso, reflectindo sobre a condição de ser 

social e do desejo de interagir com outras pessoas. Gehl (1996) diz também que se 

pensarmos o espaço público negligenciando os seus utilizadores, através de meros 

exercícios formais, estaremos no caminho do insucesso. Por outro lado, se pensarmos o 

espaço público em termos da sua acessibilidade, utilização e relação entre utilizador e 

espaço edificado, estaremos num caminho de sucesso. 
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CAPÍTULO 1. Enquadramento 

 

1.1. Análise Histórico-temática 

 

 Ao longo da história das sociedades humanas, a interacção social em espaços 

públicos tem vindo a ser interiorizada na protecção do invólucro arquitectónico.  

 Os templos egípcios eram compostos basicamente por uma avenida de esfinges que 

conduzia a uma entrada monumental que se fazia através de um portão. A seguir, existia 

uma série de sectores cada qual com seu respectivo pátio ou salão coberto, sendo que o 

primeiro, um pátio a céu aberto era rodeado de estátuas do faraó. O santuário interior 

abrigava a estátua do deus e era a sua residência. À medida que o caminho conduzia para o 

interior do templo, os tectos tornavam-se progressivamente mais baixos, o que aumentava 

a ideia de mistério. A cada sector do templo não era permitido o acesso a todos, sendo que 

a última sala somente o faraó poderia entrar. Lá os deuses revelariam os seus segredos e 

desejos, para que ele, como deus encarnado, retornando ao pátio revelasse-os a todos os 

seus súbditos. Era no pátio que os sacerdotes desenvolviam as cerimónias cósmicas e 

místicas. Várias são as definições para o termo praça. Mesmo havendo divergências entre 

autores, a praça é caracterizada como um espaço público destinado à convivênica de seus 

cidadãos, contextualizado em ambiente urbano e que se encontra livre de edificações. 

 A ágora grega era um espaço aberto, normalmente delimitado por um mercado, no 

qual se praticava a democracia direta, visto ser este o local para discussão e debate entre os 

cidadãos. Era o espaço público aberto da antiguidade clássica onde se praticava a 

democracia direta ou ainda, o lugar por excelência do debate das ideias, dos tribunais 

populares e onde eram discutidos os negócios e decididos os rumos da cidade. Por meio de 

assembléias e com direito igual a voto, aqueles considerados cidadãos eram ouvidos. 

Tratava-se de um espaço delimitado por edificações diversas de carácter público, ou ainda, 

conjunto de pórticos ou colunatas abertos ao público onde o mercadores em feiras livres 

podiam comercializar seus produtos. Da ágora, era possível avistar a acrópole, ou ainda, o 

ponto mais alto da cidade (do grego ἀ κρόπολις, composto de ἄ κρος, “extremo, alto”, e 

πόλις, “cidade”). Nesse lugar, eram construídos os templos aos deuses como o Parthenon 

em Atenas ou ainda os palácios. 

 O nascimento da agora liga-se a determinados costumes característicos dos gregos 

indo-europeus, entre os quais existe uma classe de guerreiros separada dos agricultores e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
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dos pastores. Encontra-se em Homero a expressão laon ageirein, isto é, reunir o exército. 

Os guerreiros reúnem-se em formação militar: formam o círculo. No círculo assim 

formado constitui-se um espaço em que se dá um debate público, com o que os gregos 

denominam iahgoria o direito à livre palavra. No início do canto II da Odisséia, Telêmaco 

convoca deste modo a ágora, isto é, ele reúne a aristocracia militar de Ítaca. Estabelecido o 

círculo, Telêmaco avança para o interior e se coloca em mesw, no centro; segura o ceptro 

na mão e fala livremente. Quando ele termina, sai do círculo, um outro toma seu lugar e 

responde. Esta assembleia de ‘iguais’, que constitui a reunião dos guerreiros, desenha um 

espaço circular e centrado em que cada um pode dizer livremente o que lhe convém. Este 

ajuntamento militar tornar-se-á, depois de uma série de transformações económicas e 

sociais, a ágora da cidade em que todos os cidadãos (de início uma minoria de aristocratas, 

depois o conjunto do demos) poderão debater e decidir em comum os negócios, que lhes 

concernem colectivamente. 

A existência da ágora pressupunha, portanto, um sistema de vida social implicando, para 

todos os negócios comuns, um debate público. Eis porque vemos aparecer a praça pública 

somente nas cidades jónicas e gregas. A existência da ágora é a marca do advento das 

instituições políticas da cidade. 

 Posteriormente, também os edifícios renascentistas utilizaram os pátios internos 

como meio de observação da arquitetura, como forma, e os seus elementos decorativos. As 

edificações profanas, como os palácios, em sua maioria foram concebidos tendo como base 

o quadrado, cubos sólidos, de tendência horizontal e com não mais de três pavimentos. Em 

seu interior sempre havia um pátio central (cortile), quadrangular ou circular, com 

complacências lineares indicavam um itinerário visual circular, cêntrico. Mesmo actuando 

no conforto ambiental da edificação, este aspecto em relação à sua concepção não era 

muito contemplado, o caráter estético era predominante. 

 A partir do século XVI, os locais dominantes da cidade surgem-nos dentro da 

própria lógica dos traçados. As praças tornam-se as sedes do poder, substituindo nessa 

função os antigos sítios mais elevados. Os principais edifícios institucionais – 

nomeadamente Casas de Câmara, Igrejas Matrizes e Misericórdias – localizavam-se agora 

eles próprios nestas praças e em estreita associação com a sua definição formal, 

constituindo quer os edifícios quer as praças os elementos de referência das estruturas 

urbanas. Nos séculos XVII e XVIII, as novas malhas urbanas são cada vez mais definidas 

através de traçados geométricos globais, frequentemente ortogonais, tendo geralmente 

praças regulares como elementos centrais e geradores de todo o traçado. Os principais 
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edifícios institucionais continuam a localizar-se nas praças, e a constituir os seus principais 

elementos, quer do ponto de vista formal quer funcional. No entanto, a sua localização é 

aqui completamente subordinada ao traçado geométrico, e são as praças que assumem o 

papel de principais elementos estruturadores do plano, sendo a partir delas se definem o 

traçado das ruas e a estrutura dos quarteirões.  

 Mas, se na antiguidade os espaços protagonizados pela ágora grega ou pelo fórum 

romano se apresentavam como espaços centrais da cidade, de hierarquias e funções 

urbanas, culturais, políticas e sociais bastante claras, na actualidade, como refere 

Vintimilla: 

“A constante privatização do espaço público em edifícios cada vez mais complexos 

leva a que o espaço público se converta em espaços interiores autoritários, onde a 

condensação e sobreposição de usos leva a uma hierarquia confusa que tem no 

comércio e na comunicação os seus principais pilares.” 1
 

O mesmo acontece com os espaços afectos à circulação: o conceito de rua pedonal 

enquanto espaço de mobilidade tem vindo a ser, cada vez mais, utilizado no interior do 

invólucro construído que ditava, tradicionalmente, a fronteira entre o domínio do espaço 

público e o domínio do espaço privado. 

 A cidade do século XX foi marcada pelo surgimento de novos lugares voltados para 

o espetáculo e entretenimento. As ruas, as calçadas, as praças e toda uma sorte de espaços 

públicos tradicionais na história urbana, foram “resignificados”, ou seja, ganharam novas 

conotações simbólicas e valores. O caos urbano, as velocidades dos automóveis e da vida 

agitada das metrópoles modernas (sintomas que já se estendem para as cidades menores), 

aliados a falta de segurança das ruas, criou um novo ambiente urbano muito pouco 

favorável para a vida comunitária nos lugares públicos, cristalizando no século XX a 

tendência já iniciada cem anos antes da interiorização da vida, com o surgimento de 

lugares que se voltam para si e menos para a cidade. Espaços climatizados e protegidos 

artificializam os lugares públicos ao tentarem traduzi-los como parte de sua ambientação 

interna. Shoppings Centers, museus e hipermercados são os novos espaços do convívio e 

da atração e estão ligados intrinsecamente à lógica do consumo, seja ele cultural ou de 

produtos industrializados de massa, que dentro desta lógica moldaram a cidade do século 

XX e que ainda reverberam sobre a cidade que adentra o século XXI. Salvo raras exceções, 

                                                           
1
 Boris Albornoz Vintimilla – El Nudo y la Arquitectura: Aproximación Crítica a los «Projectos Complejos». 

Tese de Doutoramento, Universidad Politécnica de Catalunya, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 

Barcelona, 2000, pp. 19. 
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a pujança económica deste último século, com todas as suas crises no mercado financeiro, 

impôs sua marca em novas obras e espaços até então inexistentes na cidade tradicional ou 

que nesta mesma, já começavam a despontar e anunciavam uma nova era.  

 De seguida, irá proceder-se a uma breve exposição das principais referências 

históricas de espaços urbanos interiores e ao modo como estas potenciaram a evolução e 

transformação destes espaços ao longo da história e até à actualidade, não só ao nível 

tipomorfológico, mas também ao nível simbólico. 

Considerar-se-á uma exposição organizada cronologicamente, tendo início no 

Próximo Oriente e na Arquitectura Islâmica, como primeira referência de relevo do espaço 

urbano interior para a protecção do invólucro construído, passando pela influência da 

cultura oriental na cultura europeia do séc. XIX e pelos incrementos técnicos e 

transformações sociais que decorreram na Europa nesse mesmo século. No seguimento 

dessas transformações, serão abordadas as tipologias arquitectónicas que incluem os 

espaços urbanos interiores na sua génese, onde, durante os últimos dois séculos de 

história, a cultura de consumo, a condensação e a sobreposição de usos assumiram papel 

principal na sua crescente complexidade. 

 

 

1.1.1 Interiorização do Espaço Público nas Cidades do Norte de África e 

Próximo Oriente 

 

“Um dos rasgos mais chamativos de todos os monumentos arquitectónicos islâmicos 

é o seu interesse prioritário pelo espaço encerrado, pelo interior em oposição ao 

exterior, à fachada, ou à articulação geral exterior de um edifício.” “O aspecto 

exterior do edifício não nos ajuda, de facto, a compreendê-lo.”
2
 

 

Michell
3
, no seu trabalho “La Arquitectura del Mundo Islâmico: Su Historia y 

Significado Social”, refere-se à interiorização das relações sociais humanas e ao interesse 

pelo espaço interior do construído como uma das características mais marcantes da 

sociedade islâmica, relacionando as repercussões desta condição social nas tipologias 

arquitectónicas que compõem a cidade histórica do Islão.  

                                                           
2 George Michell – La Arquitectura del Mundo Islámico: Su Historia y Significado Social. Madrid: Alianza 

Editorial, 1985, pp. 10. 
3
 Idem – p. 11. 
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Muito evidente nas residências e muito mais nos claustros monásticos e mesquitas, o 

pátio interno é a representação do próprio Éden, o Paraíso terrestre onde o homem foi 

expulso. A criação deste espaço tenta resgatar este Paraíso perdido em razão das faltas 

cometidas pelo homem. De facto, ao estudarmos as características de uma tipologia de 

espaço público contida por um invólucro construído, a arquitectura das cidades Islâmicas 

do Norte de África e Próximo Oriente apresenta-se como exemplo de interesse pelas 

múltiplas actividades sociais da vida urbana que decorrem sob a protecção desse mesmo 

invólucro e se desenvolvem ao longo de extensas áreas cobertas. Estas áreas 

correspondem, no âmbito da estrutura urbana daquelas cidades, às ruas e praças da cidade 

Ocidental, enquanto palco primeiro das relações sociais humanas que a compõem e 

caracterizam. 

 

A Protecção dos Elementos 

 

 As condicionantes climáticas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento 

da matriz de ocupação do território das cidades do Norte de África. Geist refere que “a 

cidade [islâmica], o edifício público e a habitação são protegidos contra a estepe, as 

tempestades de areia e os ventos quentes, virando-se para o interior e sua arquitectura, 

focalizando-se no pátio.”
4
 Pátios e largos, não importando as diversas ordens religiosas, 

são espaços públicos congregadores e definidores de posturas sociais e urbanísticas, palco 

de manifestações culturais, cúmplices do comércio local. 

 O conceito remete-se à necessidade humana e proteção do espaço exterior, 

desconhecido e hostil. Devido ao seu isolamento, proporciona aos seus habitantes, a 

impressão de domínio, pois o homem necessita de planos de paredes ou cercamentos para 

se sentir seguro. Mesmo após longa evolução que alterou aspectos funcionais, o pátio 

permanece centralizado na edificação, delimitado por paredes e não coberto. A forma em 

planta não fixa, podendo apresentar-se circular, quadrado, oval ou rectangular. A única 

certeza é tratar-se de espao delimitado pelos muros que o cercam. Várias são suas funções 

e por isso, apresentam mobiliários e formas distintas. Existem pátios de fábricas, de 

residências, de claustros, de escolas, de conjuntos de casas. 

 Foi na arquitectura islâmica, que o pátio interno adquiriu as suas mais belas 

expressões. Grande parte dos locais onde foi produzida a arquitectura islâmica, o clima é 

                                                           
4
 J.F. Geist – Le Passage: Un Type Architectural du XIXe Siècle. Bruxelas: Pierre Mardaga, 1989, p. 46. 
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desértico. A dificuldade de sobrevivência imposta por este clima, que apresentam variação 

térmica diária de aproximadamente 20ºC, acrescida da baixa humidade relativa do ar, com 

ventos fortes carregados de pó e areia, resulta como produção arquitectónica um edifício 

“fechado” com poucas aberturas ao exterior, ora para se proteger contra o calor avassalador 

diurno, ora contra o frio noturno. Sendo assim, a arquitectura procura o seu recolhimento, 

volta-se para o seu ser interior. Cria-se o pátio interno como resposta bioclimática, 

mesclando o sombreamento através das varandas e vegetação, a ventilação com um 

sistema integrado ao pátio conhecido como malkaf e a humidificação através das fontes, 

chafarizes e lagos.  

 Para Michell, o pátio interior cumpre uma função importante na arquitectura pois 

“modifica a temperatura nas regiões áridas e quentes. Permite que se realizem actividades 

ao ar livre mas protegidas do vento, do pó e do sol.”
5
 Ao possibilitar a criação de zonas 

sombreadas e mais frescas, juntamente com a redução das aberturas da casa para o exterior, 

reduzindo assim a superfície permeável aos raios solares, o pátio permite que se crie uma 

corrente de convecção que ventila o interior da casa islâmica. Michell constata também 

que, como resultado da interiorização das vivências do espaço num clima mais ameno e 

controlado, “(...) uma fachada raramente proporciona informação acerca da distribuição 

interior ou da finalidade do edifício em questão, e que não é corrente que o exterior do 

edifício islâmico permita reconhecer a sua função ou sequer identificar as suas 

características principais.”
6
 Estas condicionantes são retomadas na arquitectura dos 

edifícios públicos, como a mesquita ou o bazar, e têm repercussões claras no modo de 

apropriação dos espaços exteriores: o negativo exterior que resulta da forma construída da 

cidade é, ao contrário da cidade ocidental, inerte, inexpressivo e inabitável. Esta condição 

introvertida da arquitectura leva a que, segundo o mesmo autor, o espaço exterior público 

da cidade (o espaço público tradicional na cidade europeia) não exista na cidade islâmica. 

As ruas descobertas e à mercê das condicionantes climáticas têm como única função a 

delimitação de quarteirões e de atravessamento dos aglomerados urbanos. 

 

O Espaço Público Interiorizado e o seu Significado Social 

 

O homem é um ser social e se, devido às adversidades do território, foi obrigado a 

proteger-se dos seus efeitos secundários, a tradução dessa condição social nos aglomerados 

                                                           
5
 George Michell – op. cit., p. 199. 

6
Idem – p. 10. 
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urbanos onde habita não se encontra, de forma alguma, mitigada. Os elementos que servem 

de palco às mais diversas relações entre os diferentes intervenientes na sociedade 

encontram- -se aqui, ao contrário das cidades europeias tradicionais, interiorizados. 

Mas um elemento fundamental para o entendimento da organização da cidade 

islâmica é a estreita ligação entre o indivíduo e a sua prática religiosa. Como refere 

Vintimilla: 

“Se no ocidente se enfatiza a separação entre as actividades comerciais e 

religiosas, no Oriente propõe-se uma vinculação profunda entre estas. Esta atitude 

torna-se evidente na configuração espacial. Temos como exemplo a mesquita, 

como templo de oração que serve também para realizar trocas comerciais. De 

facto, na organização da cidade em redor da mesquita situam-se as al-Quaysarych, 

espaços de mercados e ruas muitas vezes cobertas.”
7
 

Ao organizarem-se em torno da mesquita, os espaços interiores dos mercados ou 

das ruas cobertas adquirem a importância que a rua ou praça possuem no urbanismo da 

cidade tradicional europeia, destacando-se pela sua multi-funcionalidade e importância nas 

relações sociais e trocas comerciais entre os indivíduos. O mesmo autor refere-se a esta 

relação de proximidade argumentando tratar-se “(...) de um prolongamento do espaço da 

mesquita ou uma transição para o templo, como se o caminho comercial conduzisse ao 

templo de oração, salvaguardando uma hierarquia dos locais de comércio que mais 

próximos se situam do centro de oração e relações sociais.”
8

 

Os espaços urbanos interiores assumem, neste contexto, um papel central na 

relação entre o indivíduo, a comunidade e o sagrado, pois apresentam-se como os espaços 

que medeiam a relação quotidiana entre o espaço privado da casa e o local de culto, 

incluídos num sistema comunicante e inclusivo construído em torno do local de oração – a 

mesquita – o que introduz uma nova dimensão ao conceito de passagem, associando ao 

espaço físico do percorrido um significado de passagem espiritual. 

 

                                                           
7
 Boris Albornoz Vintimilla – op. cit., p. 172. 

8
 Idem – p. 172. 



 

 

14 

 

Figura 1: Síria, centro da cidade de Alepo. 

(fonte: Michell, 1985) 

 

Para perceber a natureza comercial da sociedade islâmica e, consequentemente, a 

grande importância que os bazares têm na organização social das suas cidades, é necessário 

referir “a extraordinária mobilidade das suas gentes”
 9

, encorajada pela experiência 

religiosa do hajj, a peregrinação a Meca e a outros locais sagrados do Islão. Segundo o 

mesmo autor, desde os “(...) primeiros tempos do Islão, (...) os muçulmanos que faziam o 

hajj levavam consigo mercearias, ao regressar de Meca, com o objectivo de superar os 

gastos da viagem.”
 10

 Nas cidades, o lugar que proporcionava abrigo, segurança e água, 

contribuindo também para o interesse mercantil dos viajantes, era a zona do mercado, 

situado normalmente no centro da cidade muçulmana. “Os mercados eram também os 

centros onde se manufacturavam todos os tipos de artigos, especialmente objectos 

pequenos e preciosos.”
 11

 

Mas se as formas primitivas de mercados consistiam num largo espaço da cidade 

destinado ao comércio, foi com o período das cruzadas que ocorreu a interiorização destes 

espaços na protecção de um invólucro construído, quando em Jerusalém foram construídas 

pelos europeus arcadas abobadadas em pedra onde se efectuavam as trocas comerciais. 

Neste período, as primeiras formas de passagens comerciais foram desenvolvidas em 

                                                           
9 George Michell – op. cit., p. 97. 
10 10 Idem – p. 97. 
11 Idem – p. 97. 
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resposta a condições climáticas desfavoráveis no Médio Oriente. A este novo tipo de 

edifícios foi dado o nome de bazar, que vem da palavra persa bāzār, que por sua vez 

deriva da palavra Pahlavi baha-char, que significava "o lugar dos preços"
12

. Esta forma de 

bazar construído vingou na cidade islâmica e, salvaguardando algumas evoluções tipo-

morfológicas, mantém-se até aos nossos dias. 

Segundo Geist, o espaço do mercado islâmico organiza-se em função de “(...) uma 

estreita relação arquitectural entre o bazar e o chan (...)”, o “(...) local de partida e 

chegada das caravanas, albergue, centro de trocas e entreposto de mercadorias”, sendo 

que o bazar existe apenas em meio urbano, em torno do chan
13

. O mesmo autor define a 

função do bazar dentro da cidade islâmica como “centro do comércio de retalho”, “(...) 

situado no local ideal para a relação com o comércio por grosso. Ele é o lugar exclusivo 

de compra e de mercado na cidade árabe.”
 14

 

Na sua vocação comercial, as características essenciais de todos os bazares são, 

segundo Geist
15

, a organização interior rigorosa, a separação dos espaços consoante o tipo 

de produtos e as categorias de artesãos. Cada pequena célula comercial é aberta e contígua 

ao espaço de circulação, sendo delimitada apenas por um muro de pequena altura acima do 

qual se situa um estrado onde são expostos os produtos. Outra particularidade destes 

espaços é a presença de luz natural que penetra no seu interior através de aberturas 

pontuais localizadas na sua cobertura opaca. 

 

 

 

                                                           
12

 http://pt.wikipedia.org/ 
13

 J.F. Geist – op. cit., p. 47. 
14

 Idem – p. 47. 
15

 Idem – p. 47. 
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           Figura 2: Bazar de Fés, organização dos espaços              Figura 3: Bazar de Tailleurs. 

                       comerciais. (Fonte: Geist, 1989)                              (Fonte: Lemoine, 1989) 

 

O bazar consiste, assim, um espaço coberto iluminado zenitalmente, situado no 

centro da cidade islâmica, e cuja principal função é o comércio. Esta condição, aliada à 

interiorização dos espaços comuns da cidade, permite que o bazar seja parte integrante de 

um sistema bastante fluído de espaços cobertos ao serviço da circulação. Aliás, existem 

situações onde o bazar não se apresenta como um edifício independente mas sim como 

uma circulação principal da cidade que permite conectar vários outros edifícios 

independentes. Geist refere se à cidade de Boucara (Uzbequistão) como exemplo desta 

situação, onde “(...) uma cruz atravessa a cidade e cujos braços formam um desenho 

irregular ao qual liga um seguimento de edifícios independentes – mesquitas, madrasas, 

banhos públicos, mercados cobertos e descobertos – constituindo os próprios braços da 

cruz o local do bazar.”
16

 Michell também se refere a esta capacidade aglutinadora do bazar 

ao afirmar que “as principais zonas públicas da cidade são as dos bazares centrais, 

revestidos por postos ao ar livre (...) com mesquitas principais nas proximidades (...). 

Estes são os domínios do homem, onde se acentua a acessibilidade e o contacto sem 

restrições.”
 17

 De facto, por se situarem no domínio público, estes locais de trocas 

comerciais revelam-se espaços verdadeiramente inclusivos e plurais, onde o próprio acto 

da compra, onde o preço do produto é regateado, é representativo dessa condição. 

                                                           
16

 Idem – p. 51. 
17 George Michell – op. cit., p. 195. 
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Figura 4: Turquia, Istambul, Gran Bazar, vista interior 

(Fonte: http://www.serenadimaida.com/Istanbul.htm) 

 

 

1.1.2 Transformações Sociais e Incrementos Técnicos na Europa do Séc. XIX 

 

“Oh! Vagueando por Paris! Que encantadora e deliciosa existência! Deambular é 

uma ciência, a gastronomia do olho. Passear é vegetar, deambular é viver... 

Deambular é desfrutar, coleccionar impressões, maravilhar-se perante sublime 

quadro de infelicidade; amor e alegria, agradáveis e grotescos retratos; é mergulhar 

o olhar profundamente em mil existências: ser novo é desejar tudo, possuir tudo; ser 

velho é viver a vida do novo, apossar-se das suas paixões.”
 18

 

 

Durante o século XIX, os espaços urbanos interiores conheceram o seu período de 

emancipação enquanto tipologia de espaço público independente. As passagens cobertas de 

                                                           
18 Honoré de Balzac cit. In Walter Benjamin – The Arcades Project. 5ª Edição. Cambridge Mass.: Harvard 

University Press, 2004, pp. 
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Paris têm vindo a ser amplamente estudadas. Segundo Benjamin, que dedicou grande parte 

da sua vida ao estudo das passagens de Paris: 

“As passagens de paris surgem na sua maioria dez anos e meio antes de 1822. A 

primeira condição da sua prosperidade é a conjuntura de valorização do comércio 

têxtil. Os magasins de nouveauté, os primeiros estabelecimentos que sustentavam 

grandes quantidades de produtos, começavam a mostrar-se.”
 19

 

 

Mas se a natureza comercial destes espaços é, para o mesmo autor, a primeira 

condição para o seu aparecimento e difusão no princípio do século XIX, ela apresenta-se 

apenas como ponto de partida para o verdadeiro entendimento da importância destes 

espaços no contexto das revoluções sociais e de vivência do espaço público que 

decorreram nesse mesmo século. 

 

A Revolução Francesa e as Transformações Sociais e Urbanas em Paris 

 

À medida que o ser Homem evolui, modifica também a natureza dos espaços que 

habita. Podemos dizer que, sendo o espaço público da cidade o palco principal das 

interacções entre os seus habitantes, também ele evolui e se adapta respondendo às novas 

necessidades da comunidade. 

No final do século XVIII, iniciou-se em França “um conflito social e económico 

entre as classes privilegiadas e as não privilegiadas”
20

, que culminaria na Revolução 

Francesa. Neste conflito opunham-se duas facções: de um lado o Primeiro e o Segundo 

Estado – constituído pelo clero e nobreza – e do outro o Terceiro Estado – constituído pela 

maioria esmagadora da população. A concepção de regime de classes que havia vigorado 

durante séculos na Europa estava prestes a mudar. As instituições feudais do Antigo 

Regime iam sendo superadas à medida que a burguesia, a partir do século XVIII, 

consolidava cada vez mais o seu poder económico. A sociedade francesa exigia que o país 

se modernizasse, mas o entrave do absolutismo apagava essa expectativa. De facto, a 

Burguesia, que havia ganho poder político e económico, constituída por uma frente de 

teóricos e homens liberais (burgueses ricos, comerciantes, advogados banqueiros...), foi o 

motor da revolução que resultou na abolição do regime senhorial e da feudalidade, sendo 

                                                           
19 Walter Benjamin – op.cit., p. 15. 
20 J. F. Geist – op.cit., p. 96. 
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este o ponto de partida para uma sociedade de livre concorrência e de democracia 

representativa, sustentada por um modo de produção industrial – o primeiro passo para a 

sociedade actual. Esta situação revelou-se primordial para o desenvolvimento da iniciativa 

privada e da especulação imobiliária em Paris depois da revolução, uma vez que com o 

reequilíbrio das forças e o princípio da igualdade levou a expropriações de áreas da cidade 

que anteriormente pertenciam ao clero e à nobreza. 

Paralelamente à revolução social, as infra-estruturas urbanas e o desenho do espaço 

público encontravam-se desadequados às novas necessidades do comércio, da indústria, e 

dos novos hábitos de interacção social entre indivíduos livres e iguais, nos quais se 

incluem o passeio lúdico e o interesse pela cultura, factores que estiveram na génese da 

procura “cultural” e do turismo do século XX. Geist caracteriza as ruas de Paris do final do 

século XVIII como “(...) desadequadas ao peão, nas quais uma vala ao centro da rua 

servia de escoamento das águas, onde um pequeno ribeiro desenhava o seu caminho até 

ao Sena, ribeiros que em tempos de chuva ou trovoada se transformavam em ribeiras 

impraticáveis.”
21

 Agravando este facto, a rua parisiense não contemplava no seu perfil 

uma distinção entre zona de trânsito de carruagens, forma de locomoção cada vez mais 

popular na época, e zona destinada ao trânsito pedonal, como o passeio, o que tornava 

demasiado perigoso deambular pela rua e observar a oferta comercial das pequenas lojas. 

Mas a alteração mais importante que ocorreu em Paris na primeira metade do 

século XIX foi fruto das intervenções urbanas de Haussman, cujo objectivo era defender a 

cidade da guerra civil.
22

 Para isso, pretendia tornar impossível a construção de barricadas 

na cidade, tornando as ruas mais largas, e introduzindo novas ruas que permitissem o 

acesso rápido a diferentes zonas da cidade. O ideal de Haussman no planeamento da cidade 

consistia em longas ruas rectas que abriam em perspectivas generosas.
23

 Mas, se os novos 

boulevards se apresentavam como uma alternativa à cidade tradicional, estes apenas 

circundavam o núcleo denso de Paris. Estas intervenções no tecido orgânico da cidade 

levaram a que, nos primeiros anos, os habitantes não se sentissem familiarizados com a 

“nova cidade”, começando a tomar consciência do carácter impessoal da metrópole.
24

 

                                                           
21 J. F. Geist – op. cit., p. 155. 
22 Walter Benjamin – op. cit., p. 23. 
23 Idem – p. 24. 
24

 Idem – p. 23. 
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Figura 5: Intervenções Haussmanianas em Paris, plano de 1870. 

(Fonte: http://www.arch.tu-dresden.de/ibad/Baugeschichte/bilder/paris/) 

 

Da conjugação destas situações, por um lado a inadequação do espaço público da 

rua tradicional, por outro o carácter impessoal das novas formas urbanas introduzidas, com 

os factores sociais já referidos, resultou a procura de novas soluções urbanas que 

favorecessem as novas formas de interacção entre a população. 

 

A Introdução do Ferro e do Vidro na Arquitectura Comercial do Século XIX 

 

As inovações tecnológicas que a Revolução Industrial proporcionou, 

nomeadamente através dos novos métodos de fabricação e transformação de materiais, 

tiveram também, segundo Lemoine: 

“(...) um impacto profundo no desenvolvimento da arquitectura desse período. A 

introdução do ferro e aço, revendo radicalmente os métodos construtivos e abrindo 

novas possibilidades estéticas, revitalizou o design e provocou um debate e 

discussão apaixonada entre arquitectos que procuravam uma nova linguagem para 

expressar as ambições culturais e sociais do século.”
25

 

 

                                                           
25 Bertrand Lemoine – Architecture in France: 1800-1900. Nova Iorque: Harry N. Abrams, Inc., 1998, p. 2. 

http://www.arch.tu-dresden.de/ibad/Baugeschichte/bilder/paris/
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Delorme et al. dão-nos uma ideia das cada vez maiores capacidades de produção de ferro 

na época, referindo que “a utilização do ferro, há muito tempo reservada ao fabrico de 

armas e de serralharias, estendeu-se às estruturas de coberturas. Em 1789, seiscentos 

altosfornos produziam 69 000 toneladas de ferro; em 1807, trezentos produziam 450 000 

toneladas.”
26

 A inovação nos métodos de produção do ferro continuaria a um ritmo 

frenético: com a coquefacção, o ferro fundido tornou-se um material usual. Apresentava 

numerosas vantagens sobre a madeira: não apodrecia, não era inflamável e possuía uma 

resistência mecânica superior para secções mais esbeltas. Segundo o mesmo autor, após 

algumas construções pioneiras utilizando o ferro forjado no final do século XVIII – como a 

cobertura da escadaria de acesso à Grande Galeria do Louvre ou a combinação entre ferro 

forjado, ferro fundido e vidro na construção de grandes estufas e jardins de inverno – a 

introdução destes novos materiais generalizou-se nos edifícios da vida quotidiana. Citando 

Delorme et al.: 

“As casas abriam-se à luz e todos os edifícios públicos estavam equipados com 

vidros que os inundavam de claridade. Os bancos, os correios, as câmaras 

municipais, as igrejas, as gares são os locais onde o ferro e o vidro transformaram 

verdadeiramente a arquitectura. A pedra não era utilizada para além da 

construção de fachadas. Arquitectos e Engenheiros tiraram partido das 

capacidades inovadoras das vigas metálicas com as quais abriram grandes vãos. 

Com a Passerelle des Arts (1801-1803), o ferro fundido ganhou a sua possibilidade 

artística.”
27

 

Também a arquitectura do comércio explorou a vantagem dos novos métodos 

construtivos e dos novos materiais. Lemoine refere que deste modo se conseguiam: 

“(...) pisos mais amplos, maiores aberturas para portas ou janelas e tectos de vidro 

transparentes. A loja tradicional foi transformada, os seus espaços interiores 

expandidos, e as suas janelas alargadas. Áreas maiores de pisos comerciais 

puderam ser implantadas em novas estruturas, onde as paredes de alvenarias, as 

divisórias e os pilares foram substituídos por pilares e vigas de ferro fundido. 

Embora seja difícil datar a primeira instalação de uma superfície comercial numa 

estrutura de ferro isso aconteceu provavelmente nos finais da década de 1830.”
28

 

                                                           
26 Jean-Claude Delorme; Anne Marie Dubois – Passages Couverts Parisiens. Paris : Parigramme, 2002, pp. 

50. 
27 Jean-Claude Delorme et al. – op. cit., p. 51. 
28

 Bertrand Lemoine – op. cit., p.154-155. 
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Nesta altura, produziam-se já elementos standardizados de ferro forjado. “Perfis em 

I, em T ou em L são laminados ou forjados em série: são produtos de catálogo”
29

, 

inovando os métodos construtivos das coberturas dos edifícios e substituindo as vigas de 

madeira de alguns espaços cobertos de Paris por vigas metálicas, mais resistentes e 

seguras. 

Também Benjamin se refere à inovação tecnológica e dos materiais da época e à sua 

aplicação em novas tipologias arquitectónicas inovadoras como as passagens cobertas de 

Paris. Para o autor, foi nestas passagens cobertas que “(...) o mais frágil e o mais forte dos 

materiais se afirmaram: num certo sentido, perderam a inocência.”
30

 No entanto, para o 

mesmo autor, “por volta do meio do século passado (XIX), ainda não se sabia construir 

verdadeiramente com ferro e vidro. Ao invés, a luz que caía das coberturas, através dos 

panos de vidro por entre os suportes de ferro, era suja e triste.”
31

 

Assim, no virar para o século XIX, com o gradual aumento da capacidade técnica e 

da qualidade dos materiais aplicados, os ambientes espaciais foram-se tornando mais ricos 

e complexos. O potencial dos espaços interiores foi incrementado em função de uma nova 

dinâmica. O invólucro arquitectónico tornava-se, agora, permeável aos raios de sol. Como 

refere Geist, “ao longo do século XIX, a iluminação zenital através do vidro atingiu 

dimensões incríveis. Tornou-se um elemento indispensável em quase todos os edifícios, 

separou os espaços interiores do mundo exterior e transformou a atmosfera do espaço. 

(…) A Natureza foi substituída pela ambiência artificial do «Oriente interior» (…)”.
32

 

 

A Experiência Francesa e o Estudo da Arquitectura Islâmica 

 

Segundo Delorme et al., “em 1798-1799, Napoleão I liderou uma campanha no 

Egipto com o intuito de se opor ao monopólio comercial dos Ingleses no Mediterrâneo.”
33

 

Neste período, os mesmos autores referem que uma admiração pela cultura do Oriente se 

tinha reproduzido por toda a Europa. Os arquitectos do império francês construiam 

obeliscos e admiravam e introduziam motivos orientais nas suas criações, quer fossem 

peças de mobiliário ou monumentos comemorativos do sucesso das incursões francesas no 

Norte de África. Para Geist, a campanha de Napoleão, que foi também uma expedição 

                                                           
29 Jean-Claude Delorme et al. – op. cit., p. 51. 
30 Walter Benjamin – op. cit., p.150. 
31 31 Idem – p. 150. 
32

 J. F. Geist – op. cit., p. 62. 
33

 Jean-Claude Delorme et al. – op. cit., p. 33. 
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científica, em conjunto com os acontecimentos políticos em torno do império turco em vias 

de se desagregar, constituíram o contexto em que se inicia o novo interesse histórico-

cultural pelos países do Oriente.
34

 Este interesse pela cultura oriental foi alimentado, 

essencialmente, através de uma influência literária, “(...) que teve origem nos inúmeros 

testemunhos de viagens do século XVIII e final do século XIX, muitas vezes ilustrados”.
35

 

Da bibliografia mais importante produzida neste período destacam-se, ainda segundo 

Geist, os trabalhos de Lady Montagu (1764), de Charles Pertusier (Promenades 

Pittoresques dans Constantinople, 1815-1817), de Sonnini (1798-1799), de Cassas (1799), 

de Forbin (Voyage en Orient, 1819) e de Coste (1824 e 1840), entre outros. Estes relatos 

são a “(...) expressão do interesse que começava a transportar as grandes potências – a 

Rússia, a Inglaterra e a França – ao Oriente, à procura de novos mercados e de fontes de 

matérias primas (…)”.
36

  

No seguimento deste novo interesse pelas culturas do Oriente, o termo “bazar” foi 

introduzido no vocabulário da arquitectura da época, para designar os mercados de 

comércio de retalho, os grandes armazéns comerciais e as exposições universais. Segundo 

um autor da época, “os Bazares ou as ruas cobertas ladeadas de lojas e iluminadas por 

magníficas cúpulas, edifícios vistos em grande número nas cidades da Turquia, Pérsia e 

em todo o Oriente, poderiam, à partida, servir de modelo na organização de feiras.”
37

 

Este novo interesse pela cultura oriental viria a ser encorajador para as novas formas de 

distribuição e organização do comércio de luxo e dos novos materiais exóticos que 

começavam a ser introduzidos em Paris, procurados por uma burguesia abastada. O 

fascínio pelos interiores dos bazares orientais foi decisivo na procura de novos ambientes 

espaciais afectos ao comércio. Como refere Lebrun sobre as então recentes e inovadoras 

passagens comerciais cobertas parisienses, “podemos considerar como bazares o Palais-

Royal, a Galeria Vivianne, ricamente decorada; (…) as passagens da Ópera, de Choiseul, 

dos Panoramas, da Pont-Neuf, do Cairo, intitulada a feira perpétua do Cairo (…)”.
38

 

 

 

 

 

                                                           
34

 J. F. Geist – op. cit. p. 45. 
35

 Idem – p. 45. 
36

 Idem – p. 45. 
37 J.-L.-N. Durand cit. in Jean-Claude Delorme et al. – op. cit., p. 33. 
38 Lebrun cit. in Jean-Claude Delorme et al. – op. cit., p. 34. 
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As Passagens Parisienses 

 

Segundo Geist
39

, a nova condição social, aliada às novas formas de viver o espaço 

público, a inadequação do mesmo às novas necessidades da população, a procura de novas 

formas de distribuição para os produtos de luxo – favorecida pela burguesia capitalista – e 

as expropriações de terrenos pertencentes ao clero e à nobreza – que no decorrer do 

processo revolucionário foram divididos em parcelas e entregues a especuladores privados 

– apresentam-se como sendo os factores cuja conjugação permitiu que fossem criadas as 

condições que levaram à construção das passagens parisienses e explicam a sua moda no 

período final da revolução. 

O Palais-Royal, em Paris, de acordo com os autores estudados, foi o primeiro local 

de Paris que respondeu às necessidades da população liberta pela revolução de consumação 

desse novo modo de viver a cidade, onde as condições referidas se verificaram pela 

primeira vez. Geist refere que o Palais-Royal foi o “(...) primeiro espaço urbano público 

ao abrigo da circulação, teatro de agitação pública, espaço de passeio, comércio de luxo, 

o local onde nos poderíamos informar e divertir ao mesmo tempo: o modelo de 

passagem.”
40

 

 

 

Figura 6: Paris, Palais-Royal, galerias de madeira, 1786-1788 

(Fonte: Geist, 1989) 

                                                           
39

 J. F. Geist – op. cit., p. 99. 
40

 Idem – p. 99. 
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Também Lemoine se refere ao Palais-Royal como o percursor dos espaços das 

passagens parisienses, referindo que: 

“A primeira estrutura deste tipo foi a «galeria de madeira» do Palais-Royal, 

construída em 1786. Esta construção temporária que encerrou o quarto alçado dos 

jardins do Palais-Royal apresentava uma organização espacial muito semelhante à 

das futuras Passagens, com duas linhas paralelas de lojas individuais. Não existia 

vidro na cobertura mas sim uma série de janelas (...)”.
41

 

Pouco tempo após consumado o sucesso dos espaços cobertos do Palais Royal, 

surgem os primeiros espaços cobertos, integrados em lotes privados e dedicados ao 

comércio de bens de luxo. 

Quanto à sua definição espacial, as passagens de Paris consistiam numa rua afecta 

ao uso pedonal, simétrica e coberta por uma cobertura de ferro e vidro, ladeada por 

pequenas lojas. Desenvolviam-se no interior de lotes privados e eram abertas ao público 

em geral. Pelo seu desenho de fachadas interiores e materiais utilizados pretendiam recriar 

a rua exterior, encorajando assim a sua utilização pelo público exterior. Pela primeira vez, 

um espaço urbano interior surge como tipologia de espaço público independente, de 

âmbito bem definido ao nível da sua integração urbana, escala, forma e materiais 

constituintes, e também dos usos e ambientes que a caracterizam. 
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       Figura 7: Paris, Galerie Vivienne.                  Figura 8: Paris, Passage des Panoramas. 

                (Fonte: foto do autor)                                  Aguarela (Fonte: Geist, 1989) 

 

Vintimilla relaciona directamente a contribuição das intervenções de Haussman 

para o surgimento e sucesso deste tipo de espaços, referindo que: 

“(...) as passagens francesas, no seu início, actuam como válvula de escape dos 

grandes boulevards abertos de Paris, que dão prioridade ao monumental e à 

grande escala, e frente a este facto as passagens assumem o papel da pequena 

escala e da relação entre as pessoas, é o espaço que conserva o interior, o 

silencioso, o tranquilo e o introvertido.”
42

 

Também Benjamin refere a interioridade destes espaços como a sua principal 

característica e potencialidade, classificando as passagens de Paris como sendo “casas sem 

exterior”
43

. Mas se uma das características é o interiorismo, isto não significa, segundo o 

mesmo autor, que os acontecimentos que se dão nestes espaços sejam, de alguma forma, 

castrados de importância e complexidade. Aliás, Benjamin considera que “a passagem é 

uma cidade”
44

, elogiando a riqueza das relações sociais que nela acontecem. Juntando 
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 Boris Albornoz Vintimilla – op. cit., p. 179. 
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44 Walter Benjamin cit. In Boris Albornoz Vintimilla – op. cit., p. 180. 
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estas duas expressões de Benjamin, pode-se perceber a importância destes espaços, pela 

interioridade e familiaridade do espaço característico do privado da casa e, ao mesmo 

tempo, pela condição social do espaço público da cidade. O mesmo autor argumenta, 

assim, no sentido de estes espaços serem considerados uma fusão entre interior e exterior, 

adjuvada pela permeabilidade das coberturas (des)materializadas em ferro e vidro. 

Também Vintimilla considera “(...) que as passagens [de Paris] propõem uma concepção 

espaço-temporal introvertida. Na passagem, o interior e o exterior relativizam-se, a 

orientação e os limites confundem-se, o tempo condensase.”
45

 

Lemoine também aborda esta temática quando refere que “a passagem funcionava 

como uma sala de recepção, onde as pessoas podiam exibir as suas riquezas, um sítio para 

ver e ser visto. Tornou-se um microcosmo da cidade”
46

. Geist sintetiza da seguinte forma a 

importância social da passagem parisiense durante o século XIX: 

“À época da sua criação, a passagem foi o foyer do comércio de luxo e da moda. 

Ela oferecia ao público burguês e às suas aparições estranhas como o flâneur, o 

boémio, (...) um teatro para se mostrarem, se representarem e a possibilidade de 

admirar, comprar, de expor e consumir os produtos duma indústria de luxo em 

plena expansão. As passagens estavam ao serviço deste público que se sentia 

melhor sob a luz artificial dos foyers, dos teatros, das esplanadas dos cafés, dos 

grandes restaurantes e dos bares e sob as coberturas das passagens – nessa 

atmosfera ilusionista, essa selva construída pelo homem, essa realidade urbana 

contida pelo vidro que substitui o natural.”
47

 

 

O Flâneur 

 

“A acção de andar, de passear tem acompanhado desde sempre o ser humano, 

tomando diferentes modos de aplicação (andar por necessidade de deslocação, 

andar como método de espairecer) mas a apropriação e identificação do espaço 

tem sido sempre uma constante ligada ao passeio. O passeio contém uma 
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47

 J. F. Geist – op. cit., p. 34. 
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componente de leitura semiológica do espaço, que contribui para a relação e 

interacção entre o homem e o seu meio, no nosso caso, o meio urbano.”
48

 

 

Na história da arquitectura da cidade, a ideia de “(...) viajar de modo a conhecer a 

minha geografia”
49

 teve inicio, segundo Walter Benjamin, com a modernidade de Paris 

durante o século XIX. 

O flâneur é descrito por Benjamin como sendo o primeiro indivíduo totalmente 

desligado emocionalmente e espiritualmente do seu meio social, familiar e cultural
50

. Este 

distanciamento é conseguido pelo flâneur ao misturar-se na multidão, ao tornar-se 

impessoal, ao tornar a cidade familiar numa paisagem e a ele próprio no observador. 

Assim, a cidade é entendida não pela geometria das suas ruas ou clareza do seu traçado em 

planta mas sim pela experiência vivida no caminhar pelas suas ruas, esvaziando a sua 

individualidade no carácter impessoal da multidão que o envolve. 

É por esta condição que Benjamin considera que Paris “criou o tipo do Flâneur”
51

. 

Segundo o autor, os habitantes de Paris tornavam a rua um espaço interior, apropriado de 

diversos modos, o que se traduzia num factor de interesse para o flâneur
52

. Neste sentido, 

Benjamin considera a passagem parisiense a sua casa: o caminhar pela cidade “dificilmente 

poderia ter assumido tanta importância sem as passagens [de Paris]”, pois, “mais do que 

em qualquer sítio, a rua revela-se a si própria na passagem como o interior familiar e 

decorado das massas.”
53

 Também Delorme et al.
54

 relacionam as passagens parisienses 

com o flâneur, referindo que o desenvolvimento das passagens de Paris coincidiu com a 

moda do passear e deambular pela cidade que surgiu durante a época Romântica. 

Esta corrente alternativa ao entendimento racional do urbanismo da cidade 

manteve-se activa durante o decorrer do século XX. Nos anos 60, os situacionistas 

defendiam a deriva e o passeio ontológico. Segundo Rodriguez, estas práticas consistiam 

“(...) do rastreio de diferentes unidades de ambiente da cidade, do deambular metódico em 

                                                           
48 Silvia López Rodríguez – “Hacia una Subjectivación de las Investigaciones Urbanas. Bases para la 
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busca de focos de irradiação de emoções para sua localização e descrição.”
55

 As 

principais características da deriva eram, segundo o mesmo autor, a sua intenção de 

objectividade num método de exploração dos espaços urbanos; o seu carácter consciente 

como metodologia de intervenção na vida real; o carácter aleatório das deambulações, 

onde o acaso é uma variável em intensidade e participação segundo o grau de consciência 

psicogeográfica que o sujeito que deriva possui. Um dos principais feitos da deriva foi 

“(...) o estabelecimento de uma actividade essencialmente artística com uma clara 

aplicação social: a psicogeografia, o urbanismo unitário e a desorientação.”
56

 A deriva 

permitia, assim, um “(...) estudo psicogeográfico de uma cidade e um modo lúdico de 

reapropriação do território. Deste modo, a psicogerografia definia-se como o estudo dos 

afectos que um determinado ambiente geográfico tem sobre os sentimentos e sobre o 

comportamento do indivíduo.”
57

 O urbanismo unitário, resultante da teoria situacionista, 

acreditava também na possibilidade dos habitantes de uma zona da cidade criarem o seu 

próprio ambiente urbano, numa expressão da arte através do urbanismo, procurando a 

autosuficiência e a liberdade na construção da sua própria casa e da sua própria vida. 

Vintimilla afirma que o urbanismo unitário se baseia em, primeiro, “(...) utilizar a cidade 

antiga com seus percursos, seus pontos fixos, seus obstáculos para criar novas situações 

variáveis e transitórias para conseguir, numa segunda etapa, a eliminação das 

fronteiras”, pretendendo-se, em alternativa, constituir uma unidade total do meio humano 

onde as separações do tipo trabalho-lazer e colectivo-vida privada seriam abolidas.
58

 Mas 

se a deriva ou a desorientação parecem, à partida, conceitos negativos no urbanismo, para 

os situacionistas apresentavam-se como qualidades que deveriam estar implícitas na 

cidade.
59

 A desorientação não era entendida no sentido negativo de se perder na cidade, 

mas sim no sentido mais positivo de encontrar caminhos desconhecidos. É neste contexto 

que a figura do flâneur se encaixa, enquanto cidadão-explorador de novos caminhos na 

cidade, de novas cidades dentro da cidade, de novas passagens. 
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1.1.3 Do Edifício Rua ao Edifício Cidade 

 

Como vimos, as grandes transformações que ocorreram na cidade do século XIX 

prendem-se, primeiramente, com as questões do consumo e das mobilidades, iniciadas nas 

grandes revoluções dos séculos XVIII e XIX, que deram origem à sociedade moderna. No 

decorrer do século XX, muitas foram as evoluções urbanas e arquitectónicas resultantes 

desta nova condição social, conhecendo nos grandes centros comerciais ou nos complexos 

interfaces da actualidade as suas mais recentes evoluções tipológicas. Assim, se a 

passagem parisiense inovou ao potenciar e transportar a vivência do espaço público da rua 

para o interior do invólucro construído (associando a mobilidade pedonal ao consumo), as 

constantes evoluções tecnológicas e a crescente mobilidade de pessoas e meios levaram a 

que as possibilidades espaciais dos espaços urbanos interiores tenham vindo a ser cada vez 

mais exploradas. 

Segundo Vintimilla, a complexidade tem vindo a ser, cada vez mais, uma 

característica inerente aos novos projectos arquitectónicos: 

“Constatamos que se caracterizam [os grandes projectos arquitectónicos] por 

produzir uma nova centralidade, como também uma certa complexidade, 

acumulação, sobreposição, condensação, diversidade e multiplicidade, no espaço e 

no tempo. Nestes projectos, a centralidade já não está relacionada exclusivamente 

com os poderes políticos, sociais, culturais, com hierarquia estável e definida, 

como se sucede na cidade tradicional. Ao contrário, propõem a policentralidade 

instável, baseada principalmente nos poderes do comércio e da comunicação, onde 

a hierarquia é diversa e confusa, o que propicia assim diferentes e ambivalentes 

possibilidades urbanas.”
60

 

Com o aumento exponencial das zonas urbanas, a grande escala tornou se, cada vez 

mais, um argumento dos novos edifícios. A cidade é várias cidades. 

De seguida, abordar-se-á a evolução tipológica da estação de intercâmbio de 

transportes e do centro comercial, como os objectos ambivalentes e complementares, que 

utilizam a passagem como espaço transitório de ligação com a cidade ou como espaço 

sistema independente de organização interna, onde se tira partido “(...) da rua e da praça 
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como elementos fundamentais da cidade, para produzir interiorização, articulação e 

concentração.”
61

 

 

Cidades Móveis: os lugares onde chegam as pessoas à cidade 

 

Os grandes fluxos de mobilidade das cidades contemporâneas têm origem na 

migração campo-cidade iniciada no século XIX.
62

 

Até ao século XVIII, a maior parte do transporte de passageiros e de mercadorias 

efectuava-se por mar ou por rio. Salvo raras excepções, “(...) a maioria das pessoas não se 

mudava da localidade de que era originária.”
63

 Se, no início da Revolução Industrial, com 

o advento da máquina a vapor, surgiram os primeiros caminhos de ferro, que permitiram 

um acesso mais fácil de mão-de-obra e matérias primas à cidade e que terminavam nas 

grandes gares periféricas, com o aumento das população da cidade e consequente 

crescimento urbano, o comboio suburbano e o metropolitano, enquanto meios de transporte 

de passageiros, tornaram-se uma solução que permitiu que os habitantes de deslocassem 

com rapidez e comodidade até ao coração das cidades.
64

 Os novos meios de locomoção 

originaram assim novas tipologias arquitectónicas que permitem a mediação entre o meio 

de transporte colectivo e a cidade, os lugares onde chegam as pessoas à cidade. 

As primeiras Gares cobertas da Europa surgiram durante a década de 30 do século 

XIX na periferia das grandes cidades, beneficiando das “(...) possibilidades da produção 

da indústria pesada, já muito avançada e preparada para os métodos da estáticos que 

passaram do estado do cálculo empírico ao cálculo científico.”
65

 A decisão de criar um 

espaço coberto está relacionada com a intenção de melhorar a comodidade do transbordo 

de passageiros. Collis, refere que: 

“Os primeiros promotores das vias ferroviárias incluíram estruturas muito 

rudimentares para proteger os passageiros das adversidades climatéricas. As suas 

dimensões eram ditadas pelo emprego da tracção a vapor nos comboios: deviam 
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ser suficientemente altas para permitir a evacuação do fumo das locomotivas e 

evitar a intoxicação dos viajantes.”
66

 

Mas, foi com a introdução das coberturas em estrutura abobadada em ferro, na 

década de 40 do mesmo século, e com a introdução de elementos de estrutura mais 

complexos (como a treliça), que se iniciou a fase monumental da arquitectura das gares.
67

 

Esta nova tipologia de edifícios beneficiava, assim, dos desenvolvimentos tecnológicos que 

possibilitaram a cobertura em ferro e vidro das passagens de Paris e, mais tarde, dos 

mercados cobertos e das lojas de departamentos. 

Paralelamente, com a capacidade de criar vãos de maior dimensão, e com “(...) a 

formulação do carácter de transição do hall da gare, os elementos construtivos da gare 

são reunidos num único edifício de corte simétrico, com um carácter de passagem.”
68

 A 

Gare tornase assim a “passagem que se abre sobre o distante”.
69

 

 

Figura 9: Berlim, Gare de Lehrter Bahnhof, planta 

(Fonte: Geist, 1989) 

 

Na relação entre a cidade e o comboio, estes edifícios incluíam várias vezes espaços 

mais ou menos complexos afectos à circulação pedonal, espaços de passagem, que 
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permitiam, em conjunto com o hall, organizar os fluxos interiores e permitir a transição 

entre o exterior e o espaço central coberto da gare. 

 

  

Figura 10: Paris, Gare de Saint-Lazare           Figura 11: Paris, Gare de Saint-Lazare – planta esquemática 

galeria de acesso ao cais de embarque.                (Fonte http://www.bonjourlafrance.com/france-trains) 

            (Fonte: desconhecida)                  

 

Com o contínuo crescimento das cidades, em área e densidade populacional, no 

decorrer do século XIX surgiram, no centro das cidades, problemas relacionados com o 

congestionamento de algumas das principais ruas por pedestres e carruagens. O eléctrico já 

havia sido inventado na altura e era também amplamente utilizado, mas a necessidade 

obrigava a um meio de transporte mais rápido e eficaz, que não dependesse das condições 

de trânsito. 

O comboio, por ser um meio de transporte poluente e bastante intrusivo, não 

conseguiu responder a esse problema específico. Foi então que começaram a surgir os 

primeiros sistemas de transporte rápido
70

, que evoluíram do transporte ferroviário 

convencional, utilizando no entanto a electricidade como fonte de energia e descolando-se 

acima do plano chão da rua ou furando por baixo deste, o que permitia ultrapassar 

facilmente o congestionamento da rua. Outro dos argumentos utilizados na defesa do 
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sistema de transporte rápido era o da maior acessibilidade das zonas mais distantes do 

centro da cidade, sendo esta “(...) a única forma de oferecer rendas acessíveis e casas com 

sol às populações nas grandes cidades.”
71

 Mais tarde, com a introdução do automóvel, do 

autocarro e do transporte aéreo, verificou-se um declínio na utilização do comboio.
72

 

O primeiro sistema de transporte rápido a ser introduzido na cidade do séc. XIX foi 

o sistema subterrâneo de metropolitano de Londres, em 1863, construído para interligar as 

várias estações de caminho de ferro em torno da cidade, sendo seguido por várias outras 

cidades da Europa e Estados Unidos, tendo estas últimas adoptado, numa primeira fase, um 

sistema elevado do solo.
73

 

Ao contrário das estações terminais de caminhos de ferro que, pelas necessidades 

funcionais já referidas, assumiam um carácter de marco na estrutura urbana da cidade, as 

estações do metropolitano assumem um carácter mais discreto ao nível da sua integração 

na estrutura urbana envolvente. Assim, um pouco por toda a cidade foram sendo criados 

pontos de entrada no subsolo que, através de corredores subterrâneos, permitiam a ligação 

entre o exterior e o transporte colectivo. 

  

Figura 12: Paris, Entrada de metropolitano (Fonte: http://pt.wikipedia.org) 

Figura 13: Moscovo, Corredor de acesso à estação de metropolitano (Fonte: 

http://pt.wikipedia.org) 
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Por se situarem abaixo do plano do solo, o trajecto que este tipo de espaços oferece 

é independente da estrutura construída da cidade, o que lhes confere um valor acrescido em 

termos das mobilidades pedonais, permitindo criar ligações anteriormente impossíveis ao 

nível dos chão da cidade. Com os corredores de ligação à estação de metro, o espaço 

público interior de passagem surge abaixo do plano da rua exterior, adicionando uma nova 

dimensão à rede das mobilidades pedonais urbanas. 

 

 

Figura 14: Barcelona, Estação de metropolitano de Mundet,. O acesso à estação de 

metropolitanopermite, simultaneamente, a passagem por baixo da Ronda de Dalt, uma via 

de tráfego intenso da cidade, estabelecendo uma ligação pedonal entre duas zonas da 

cidade. 

 

Com o constante aumento da área de influência das cidades, o advento de sistemas 

cada vez mais complexos de transporte – como o transporte ferroviário de alta velocidade – 

e a democratização de outras – como o transporte aéreo – a interligação dos vários meios 

de transporte, de modo a tornar eficiente a mobilidade dos indivíduos à escala da 

metrópole, obrigou a repensar o sistema de transportes colectivos como um todo. 
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Se, após o seu aparecimento, as diferentes tipologias de espaço de ligação entre o 

transporte colectivo e o indivíduo se encontravam separados, no presente, estas tendem a 

tornar-se num sistema integrado – a gare intermoda
74

. Muller, define o programa desta 

tipologia de espaço como sendo “o conceito de transportar passageiros e mercadorias em 

dois ou mais modos diferentes, de modo a que todas as partes do processo do transporte, 

incluindo a troca de informações, estão ligadas e coordenadas de uma forma eficiente.”
75

 

Esta condensação de meios de transporte num único local “(...) torna a estação 

mais complexa. Mais funções são integradas, as estações aparentam ser mais do que 

processadores de pessoas, podem acelerar estilos de vida.”
76

 A utilização intensa destes 

edifícios torna-os uma centralidade, um nó de primeira importância na estrutura das 

mobilidades da cidade contemporânea. Este factor explica a tendência deste tipo de 

espaços incorporarem cada vez mais funções urbanas no seu interior: “existe a 

oportunidade de juntar no mesmo espaço restaurantes, outlets, cafés, escritórios, bancos, 

postos do correio, postos de rent-a-car, cinemas, etc.”
77

 

Assim, e de modo a dar resposta à complexidade do seu programa, uma das 

características inerentes a esta tipologia de edifício é a criação de sistemas interiores de 

circulação complexos, onde os espaços de passagem possibilitam a interligação dos vários 

meios de transporte entre si e com a cidade exterior. 

 

Cidades do Consumo: dos espaços urbanos ao Centro Comercial 

 

O aparecimento do urbanismo como disciplina autónoma, apoiada num método 

científico e em novas preocupações higienistas, contribuiu para a melhoria dos espaços 

exteriores da cidade com a introdução de infra-estruturas urbanas, desenho cuidado dos 

espaços públicos exteriores, rasgar de novos eixos e jardins urbanos, entre outros aspectos. 

Esta nova concepção do espaço da cidade coincidiu também com as descobertas no 

domínio da Medicina, defendendo o ar livre e a luz natural como bens essenciais à saúde 

humana. A ideia de uma cidade-jardim
78

, com amplos espaços exteriores para o passeio 

lúdico, por entre vegetação e brisas amenas, aparecia como uma alternativa magnífica em 
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relação às cidades densas do flâneur do século XVIII e XIX. Perante tais ideias, as 

passagens de Paris pareciam, subitamente, “pequenas, humildes, e um pouco 

antiquadas”
79

. 

Paralelamente, as contínuas evoluções tecnológicas e o aparecimento dos novos 

materiais que, como foi já referido, tiveram nas passagens uma primeira aplicação, 

permitiram o aparecimento dos primeiros mercados cobertos da Europa: se, inicialmente, 

os mercados se situavam em espaços públicos abertos, em zonas de elevada concentração 

de comerciantes, onde para além das funções comerciais se desenvolviam actividades 

sociais de toda a ordem (surgindo a eles associada a venda de serviços, compondo e 

gerando fluxos e mantendo a dinâmica do mercado), os avanços tecnológicos permitiram a 

interiorização destes aspectos pela forma construída.
80

 Pelos motivos relacionados com as 

influências culturais islâmicas já abordadas neste trabalho, o Bazar Islâmico serviu de 

modelo de mercado coberto na Europa, na segunda metade do século XIX. Os espaços 

públicos interiores de passagem foram, mais uma vez, parte fundamental na estruturação 

espacial destes espaços: uma via de circulação pedonal percorre todo o complexo, podendo 

ser complementada por outras circulações secundárias, para as quais se expõem os 

produtos nas bancas. 

 

 

Figura 15: Paris, Les Halles centrales, mercado. É de notar a continuidade entre os eixos 

urbanos exteriores e as circulações internas do mercado. 
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Simultaneamente, e beneficiando das mesmas inovações tecnológicas, foram 

surgindo outros espaços comerciais que respondiam à nova escala dos espaços exteriores 

da cidade, em edifícios mais amplos e complexos, que ofereciam outras condições aos seus 

utilizadores. A partir da segunda metade do século XIX, o pequeno comerciante começou a 

ceder lugar às grandes companhias dando origem às lojas de departamentos (Grands 

Magazins), “o comércio de retalho não teve mais de se conter em chamar atenção para si 

próprio. (...) os produtos eram postos à disposição da inspecção dos potenciais 

compradores, em grandes templos de consumo que se apresentavam como monumentos 

urbanos.”
81

 Estes novos edifícios, de maior dimensão e monumentalidade, falavam a 

mesma linguagem dos novos espaços urbanos e marcaram uma nova fase para as 

actividades comerciais, com o entendimento de que o comércio poderia, por si só, justificar 

um programa autónomo, não estando dependente de um fluxo de atravessamento como 

acontecia na rua tradicional ou nas passagens cobertas. 

 

 Figura 16: Paris, Galerias Lafayette. Figura 17: Paris Galerias Lafayette, exterior. 

                   (Fonte: foto do autor)                             (Fonte: desconhecida) 

  

As grandes lojas de departamentos apresentavam como principal argumento a 

venda dos mais variados produtos num mesmo local, tendo revolucionado “(...) pelos seus 

métodos de venda, organização das mercadorias e pela estratégia de atractivos que 
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seduziam o consumidor.”
82

 Como refere Margaret Crawford, este tipo de lojas iniciou a 

política de preços fixos, alterando as relações sociais e psicológicas do mercado. 

“A obrigação de compra imposta pelo acto de troca activa do regatear dos preços 

foi substituída pelo convite a olhar, transformando o comprador num espectador 

passivo, um indivíduo isolado, uma cara na multidão, contemplando 

silenciosamente a mercadoria.”
83

 

Este novo “diálogo” entre comprador e produto tornou-se, segundo Sennet, “o acto 

mais comum do teatro de todos os dias na cidade”.
84

 

Estes novos espaços de consumo eram lugares confortáveis e práticos, onde se 

poderia economizar tempo pela concentração e coexistência dos produtos. Se as passagens 

de Paris eram ruas interiorizadas, as novas lojas de departamentos, com os seus grandes 

espaços interiores, espaços centrais vazados e mezzanines, eram espaços comerciais que 

funcionavam em torno de uma praça interior, onde os consumidores passeavam de 

departamento em departamento, satisfazendo todas as suas necessidades. No entanto, é 

importante referir que alguns destes edifícios permitiam também, pela sua integração 

urbana e dimensão, um funcionamento como espaço público interior de passagem, como 

tão bem ilustravam os exemplos portugueses dos Armazéns do Chiado e Grandela. 

Com o decorrer da primeira metade do século XX, a loja de departamentos 

consolidou o seu papel de espaço comercial e social de excelência nos espaços centrais da 

cidade, aumentando exponencialmente em número e em área. 

A partir dos anos 20, aparecem “(...) as primeiras edificações com lojas de diversos 

ramos, operadas através de uma administração centralizada”
85

, não apresentando, no 

entanto, a homogeneidade tipológica das passagens de Paris enquanto espaço comercial. 

Este tipo de edifício deu origem, mais tarde, às galerias comerciais portuguesas dos anos 

60/70 que, integradas na estrutura urbana da cidade, permitiam, pontualmente, ligações 

entre diferentes ruas, através das suas circulações interiores difusas. 

Mas, com as transformações urbanas no decorrer do século XX e, principalmente, 

com os fenómenos da massificação do automóvel particular e da dispersão urbana, as lojas 
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de departamentos dos centros das cidades deixaram de ser relevantes. “As auto-estradas e 

os subúrbios criaram a procura de serviços comerciais em novas zonas de 

desenvolvimento.”
86

 Surgiram então os primeiros centros comerciais destinados ao 

consumidores automobilizados. Estes espaços tinham na grande quantidade de oferta de 

produtos e na facilidade de acesso e estacionamento os seus principais atractivos. 

Após algumas experiências tipológicas nestes espaços, é introduzido, nos anos 50, o 

conceito de mall, “(...) que era uma alameda, com lojas em ambos os lados, constituindo-

as circulações internas, ou seja, os corredores dos centros comerciais.”
87

 Esta introdução 

de uma passagem interior, associada à introdução das lojas-âncora nos centros comerciais, 

permitia a construção de um sistema de circulações colectivas que conectavam as 

principais lojas do centro, sem a existência de um contacto directo com o espaço exterior. 

Assim, “as vitrines, que antes eram voltadas para a rua, passam a ser viradas para dentro 

desta nova rua, denominada de mall do centro comercial.”
88

 O mall passa a ser o ponto de 

organização do centro comercial e, como resultado, “(...) as construções passaram a ser 

totalmente voltadas para dentro, normalmente enclausuradas, pouco aproveitando o clima 

da região e em quase nada se relacionando com a tipologia arquitectónica do entorno.”
89
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Figura 18: Minesota, Mall of América 

(Fonte: www.rankmalls.com/) 

 

Os novos centros comerciais tornaram-se, assim, grandes massas introvertidas no 

território. Como refere Crawford: 

“Se os apologistas dos centros comerciais citavam as antigas tipologias comerciais 

de modo a justificar a legitimidade destes espaços, eles ignoraram as suas 

diferentes consequências para a vida urbana. Enquanto o Bazar islâmico e as 

passagens parisienses reforçavam a estrutura de ruas existente, os centros 

comerciais – ilhas pedonais num mar de asfalto – agravaram a ruptura numa 

paisagem urbana já fragmentada.”
90
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Figura 19: Levittown, Levittown Shopping Center, foto de 1950 

(Fonte: http://mallsofamerica.blogspot.com/) 

 

Em termos da organização espacial destes edifícios, é feito uso de algumas das 

características das tipologias descritas anteriormente de modo a alcançar um sistema 

eficiente e funcional, como a introdução de lojas âncora, em tudo semelhantes às lojas de 

departamentos, associadas a outras lojas num modelo administrativo comum. Os espaços 

destinados aos produtos, complementados por uma estrutura de praças e ruas interiores, 

caracterizam o interior destes espaços comerciais. 

Apesar de todas as insistências e discursos sobre a necessidade de revalorizar o 

espaço público, as ruas, as praças, os centros históricos, o que parece evidente é que um 

novo conceito de público já está em vigor. De facto, o próprio conceito de público e 

privado parece ter-se afastado do conceito tradicional que o associava ao conceito jurídico 

de propriedade: ruas e praças, instituições governamentais, administrativas ou de oferta de 

serviços. E isso na medida em que novos espaços privados, semi-privados ou semi-

públicos parecem haver assumido a função de abrigo da vida coletiva urbana. Abertos, em 

tese, de maneira irrestrita ao público, esses espaços, localizados no interior de áreas 

comerciais, ou mesmo residenciais, são actualmente o palco de grandes eventos 

profissionais e familiares.  
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1.2  Conceitos e Problematização 

 

1.2.1. Conceito de Cidade 

 

Figura 20: Veneza, Praça de São Marcos 

(Fonte: “Amor em Veneza” - Olhares, 2010) 

“agrupamentos de população que não 

produzem elas próprias os seus meios de subsistência alimentar.”
91

  

“no momento em que o conceito primitivo de lugar é 

substituído por o de ‘lugar de intercâmbio’, de mercado, onde as conveniências impõem 

uma vida comunitária desenraizada, enfim, onde se instauram formas de poder 

ilegítimo.”
92

 

Scientific American publica que “uma cidade é uma comunidade de 

considerável magnitude e de elevada densidade de população que contém dentro de si uma 
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grande quantidade de trabalhadores especializados, não agrícolas, a bem de uma elite 

cultural, intelectual.”
93

 

 o Banco Interamericano de Desarrollo refere que: “a cidade 

pode ser vista como uma unidade complexa composta de actividades e comunicações 

humanas altamente interrelacionadas que se desenvolvem dentro de certos espaços físicos. 

População, estrutura material e espacial, actividades e comunicações, guardam entre si 

relações estruturais que se modificam constantemente ao longo do processo urbano.”
94

  

 

Além das citadas, existem outras inúmeras definições para o conceito de cidade, 

umas que já não correspondem à realidade dos nossos dias, mas outras que são 

relativamente alargadas e que representam, ainda, o que é a cidade contemporânea.  

Interessa-nos mostrar algumas definições diferentes por dois motivos: porque a definição 

de cidade não é consensual desde sempre, continuando a gerar opiniões distintas e 

diversificadas no que toca à sua definição; e porque a não correspondência de algumas 

definições à cidade de hoje, revela um factor muito importante e sempre presente ao longo 

do tempo e história da cidade – o factor de mudança: o tempo
95

.  

O que define então a cidade? Quando falamos em cidade, podemos organizar o 

conceito em duas realidades distintas: a sociocultural e a física
96

.  

 A realidade sociocultural da cidade traduz-se na produção social de territórios, ou 

seja, uma construção social de espaços de exclusão e segregação e/ou de integração e 

valorização de espaços públicos e privados, de elementos que promovam a diferença, a 

diversidade, a igualdade/desigualdade, modos de vida; de espaços de contacto e 

simbólicos; e de lugares de relações sociais, onde têm lugar actividades de diferentes 

naturezas. A realidade física da cidade corresponde às aglomerações de paisagens, de 

espaços organizados e de vida urbana, de deslocamentos espaciais, de modos de vida e de 

espaços simbólicos.  
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 Tanto historicamente como actualmente podemos ainda dividir a cidade em três 

dimensões (BORJA, 2003):  

Cidade Urbs - dimensão física: sendo definida através da aglomeração humana, num 

território definido pela densidade demográfica e pela diversidade funcional e social. No 

entanto devido à sobreposição de diferentes realidades, hoje em dia não é fácil delimitar a 

dimensão da cidade-urbs e determinar a sua identidade, é sim possível referir diversos 

territórios e múltiplas identidades e densidades de concentração do edificado e dos usos 

(centralidades).  

Cidade Civitas - dimensão social: é onde a cidade é o lugar de cidadania por excelência, 

tendo por base a igualdade de cidadãos que constituem uma sociedade urbana heterogénea, 

baseada na convivência e tolerância, com valores e elementos de identidade com 

referências físicas e simbólicas.  

Cidade Polis - dimensão política: é o lugar da política de proximidade, da participação e 

representação da identidade colectiva da sociedade urbana, assim como da oposição, 

expressão e mobilização social e mudança nas relações de poder. É indispensável, para a 

existência da cidade, que estas três dimensões existam e se interrelacionem.  

 Falar em cidade é ainda falar em espaço público, porque o espaço público é das 

pessoas, daqueles que o frequentam e portanto, é nas praças e ruas da cidade que se 

estabelece, materializa e expressa a relação entre os seus cidadãos e o poder político. O 

espaço público é a cidade (BORJA, 2003) e a história de um é consequência da história do 

outro. 

Como tal, a cidade representa as mudanças sociais e culturais da sociedade, desde 

logo porque ao concentrarem um grande número de população, também concentram os 

seus problemas e as suas potencialidades. Os espaços que constituem a cidade – espaços 

urbanos – constituindo o quadro de vida dessas pessoas, proporcionam aquilo que 

normalmente se designa por vivência urbana – o conjunto de actividades, usos e 

intervenções sociais, na cidade.  

 É importante que vejamos a cidade não só como um produto cultural, mas como um 

sistema aberto complexo e em mudança, que se manifesta espacialmente e ambientalmente 

de várias formas num processo urbano que Ascher
97

 refere como ‘modernização’. A esse 

processo não se conhece o fim e está associado o factor de incerteza, pois a cidade é o 
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reflexo da sociedade, e prever a sua evolução era o mesmo que dizer que a sociedade tinha 

desaparecido ou paralisado (SOLÍS, 2009). 

 

1.2.2. Espaço Público Tradicional 

 

 Falar da cidade e dos seus espaços públicos, sobretudo dos tradicionais, implica ter 

presente que são o resultado de uma relação íntima entre o lugar e o espaço, das 

transformações e interacções de apropriação e de memórias dessas mesmas apropriações. 

Assim o espaço público deve privilegiar o encontro urbano, onde o valor de uso e de troca 

atinge a sua plenitude, onde se trocam experiências, reactualizam os mitos e se produz a 

emblemática do quotidiano.  

 Os espaços públicos constituem elementos estruturantes da vida urbana visto que 

desempenham uma função produtiva de interesse colectivo pelo tipo de serviços que 

prestam, estimulam o desenvolvimento urbano, na medida em que ao contribuírem para a 

valorização da qualidade de vida e vivência urbana, reforçam a atracção e a fixação de 

recursos humanos qualificados e têm uma função de estruturação e de coesão do espaço 

urbano, permitindo assim a interligação, conexão e coerência de diferentes espaços do 

território urbano, promovendo a coesão territorial nas suas variadas dimensões – 

continuidade formal e ambiental; mobilidade e acessibilidade; visibilidade; centralidade 

(mix de usos); coesão ao nível social e económico – que devem ser pensadas como um 

todo e não isoladamente.  

 De um modo geral podemos concluir que é difícil apresentar uma definição 

concreta de espaço público, pois engloba diversas vertentes de abordagem que se 

interligam. Contudo, o espaço público é um lugar aberto, de acesso irrestrito, um ponto 

estruturante da malha urbana e confluência de vários caminhos e lugares, é um espaço de 

passagem e de permanência, construído por diversos agentes, quer na sua forma material 

ou vivêncial. O espaço público é uma estrutura e estratégia de forma caracterizada pelos 

seus elementos constituintes (que o individualizam), social e económica.  

  Deste modo, ao falarmos de espaço público devemos ter em conta que se trata de 

um conceito multidimensional, que pode ser entendido numa dimensão jurídica, sócio-

cultural ou espacial. 
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Dimensão Jurídica 

 

 Uma parte significativa das actividades económicas presentes no espaço urbano 

surge no espaço público, podendo este constituir-se como um elemento gerador de 

dinâmica económica. Se a dinâmica económica gerada no espaço público pode constituir 

um factor positivo, devido aos serviços de utilidade pública e funções que desempenham, 

pode também produzir impactes negativos na sua envolvente, nomeadamente ao nível 

social. Estes impactes negativos estão principalmente associados à forte pressão sobre o 

espaço público, exercida por diferentes agentes económicos e concessionários de serviços 

públicos que estão na génese da privatização do espaço público urbano. 

Assim, enquanto conceito jurídico, o espaço público está submetido a uma 

regulamentação específica por parte da Administração Pública, que detém o domínio do 

solo, garante a acessibilidade a todos e define as condições da sua utilização e instalação de 

actividades.
98

 Segundo Borja, este conceito provém do entendimento de que existe uma 

separação legal entre propriedade privada e propriedade pública.
99

 À primeira está 

reservado o direito dos seus proprietários de desenvolverem, nos espaços que lhes estão 

reservados, actividades controladas e dominadas pelos seus interesses privados e, 

normalmente, para seu benefício pessoal. A segunda tem como principal objectivo os usos 

sociais característicos da vida urbana, quer sejam fisicamente construídos (caso dos 

equipamentos colectivos e serviços públicos), quer sejam não-construídos (espaços 

destinados à vida urbana exterior colectiva como o espairecer, os actos colectivos, a 

mobilidade, etc.). 

 A distinção público/privado, em termos jurídicos, não é senão parcialmente 

pertinente, porque os espaços públicos não são redutíveis àqueles que pertencem à 

comunidade, ao "domínio público". Certos espaços com um estatuto jurídico ou gestão 

privada são, de facto, espaços públicos, entradas de edifícios, cafés, centros comerciais, 

gares de transportes, parques de diversões, temáticos, estádios de futebol, etc., no sentido 

de que o seu uso é praticamente livre para todos, mas, reciprocamente, muitos destes 

domínios públicos não são acessíveis a todos, porque o seu direito de uso é condicionado 

pelo pagamento de entradas, por exemplo, ou reservado aos seus residentes. O caso mais 

paradigmático é, sem dúvida, o dos condomínios fechados, que ocupam vastas áreas da 
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cidade e que integram, no seu interior, um conjunto de serviços e espaços públicos (como 

jardins, piscinas, campos de ténis, salas de convívio, entre outros).  

 

Dimensão Socio-cultural 

 

 O espaço público tem, implícito um carácter público, de uso social colectivo e 

multifuncionalidade, caracterizando-se fisicamente pela sua acessibilidade, que lhe confere 

muitas vezes um carácter de centralidade. Por todas estas razões, considera-se fundamental 

pensar o espaço público como obra de qualificação da sua envolvente e de qualidade 

intrínseca, como o são a sua capacidade de promover a continuidade do espaço urbano e de 

ordenar e estruturar o território. O seu papel, assim como a natureza e o conteúdo da 

interacção social que nele tem lugar varia com a classe, grupo étnico, idade, estruturas e 

tipo de especialização funcional do bairro onde se localiza (Levitas, 1986). Ellin (1996) 

lembrou como o aumento da especialização e compartimentação das actividades 

contribuíram na sociedade actual para a deslocação para o interior do edifício muitas das 

actividades que antes tinham lugar na rua. 

 Partindo do princípio que os espaços públicos devem ter uma função reguladora e 

ordenadora, as  suas formas não podem depender de uma concepção singular ou de uma 

criação individual, como no caso de indivíduos arquitectónicos que se inserem na 

paisagem em detrimento da forma consolidada do espaço público. Os espaços públicos não 

funcionam de modo isolado, eles são sempre parte de um complexo sistema contínuo e 

hierarquizado. É pela continuidade da rede dos espaços públicos que a cidade vai tomando 

a sua forma, é pela permanência no tempo dos espaços públicos que uma cidade constitui 

sua memória” (HUET, 1993: 148). Estes espaços representam a materialização do 

somatório de edifícios, equipamentos e infraestruturas, isto é, a ausência de concretização 

física. Mas, é numa dimensão socio-cultural que o espaço público cumpre verdadeiramente 

o seu papel na cidade, transformando-a em algo mais do que um contínuo urbano no 

território. Segundo Borja,
100

 o espaço público é principalmente “(...) um lugar de relação e 

de identificação, de contacto entre pessoas, de animação urbana, às vezes de expressão 

comunitária.” Esta situação leva a que, segundo o mesmo autor, a dinâmica própria da 

cidade e dos comportamentos das suas gentes possam criar espaços públicos que não o são 
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numa dimensão jurídica, ou que não estavam previstos como tal, concluindo que o que 

define a natureza do espaço público é a sua utilização e não o seu estatuto jurídico.
101

 

Também Brandão argumenta que a dimensão social do espaço é o principal factor 

de caracterização do mesmo como sendo público: 

“É o espaço que é fundador da forma urbana, o espaço «entre edifícios» que 

configura o domínio da socialização e da vivência «comum», como bem colectivo 

da comunidade. 

Podendo em última análise, ser ou não de propriedade pública (e mesmo podendo 

ser não- -apropriável, como o espaço aéreo), o espaço público deve ser sempre um 

bem de utilização livre, de acordo com um padrão de uso socialmente aceite.”
102

 

Mas ao falarmos do espaço público como “o domínio da socialização e da vivência 

«comum»”, torna-se premente referir os estudos de Gehl
103

 sobre as relações interpessoais 

que ocorrem no espaço público, onde relaciona directamente a qualidade dos espaços com 

o seu potencial para gerar actividades. O autor considera três tipos de actividades que 

podem ocorrer na esfera pública: actividades necessárias, actividades opcionais e 

actividades sociais. As actividades necessárias são as actividades básicas que são vulgares 

no dia-a-dia como andar, trabalhar ou falar. As actividades opcionais ocorrem quando, 

voluntariamente, os indivíduos decidem participar numa actividade. A maioria destas 

actividades opcionais tem um sentido lúdico e depende das condições físicas e da 

qualidade do espaço público. Assim, quando a qualidade do espaço público é boa, as 

actividades necessárias ocorrem num período de tempo mais alargado aumentando 

também o número de actividades opcionais, sendo o sítio e a ocasião mais convidativos a 

que o indivíduo alargue as suas acções e desfrute do espaço que o rodeia. Podemos 

considerar como exemplos de actividades opcionais o passeio lúdico ou os jogos das 

crianças. Por último, as actividades sociais ocorrem quando existe interacção entre 

indivíduos, sendo este tipo de actividades uma consequência espontânea da presença de 

vários indivíduos no mesmo espaço e, por conseguinte, resultante das actividades mais 

básicas já referidas. 

                                                           
101

 Idem – p. 14. 
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Figura 21: Actividades que têm lugar no espaço público. 

(Fonte: Gehl, 1996) 

 

O mesmo autor conclui que as características funcionais e físicas influenciam 

activamente o comportamento social dos indivíduos e, consequentemente, a vitalidade dos 

espaços. Esta vitalidade interfere positivamente na liberdade de utilização de um espaço, 

sendo preponderante para a sua condição “pública”. Segundo Musiatowicz, a “(...) 

liberdade do público pode ser calibrada pelo seu potencial de gerar actividade, protesto, 

encontro e expressão, e sobretudo pela ausência de um controlo externo ou superior de 

tais acções”, o que contribui para uma democratização da utilização dos espaços da 

cidade, e promove a criação e o desenvolvimento de identidades urbanas e a construção da 

cidadania.
104

 

 

Dimensão Espacial 

 

Por dimensão espacial entende-se o conjunto das funções físicas que o espaço 

público desenrola na cidade em três vertentes complementares: como “rede” que origina e 

define a forma do tecido e traçado urbano; como espaço onde se desenrolam as funções 

urbanas, entendido como infra-estrutura necessária ao funcionamento da cidade; e como 
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espaço entre os edifícios, numa função mediadora e reguladora das diferentes formas 

construídas da cidade. Nesta função do espaço público, existem factores que determinam o 

sucesso ou insucesso dos espaços, que se relacionam directamente com a sua qualidade 

formal, funcional, integração urbana, entre outros. Borja
105

 refere-se à multi-

funcionalidade como sendo uma característica necessária para o bom funcionamento deste 

tipo de espaços, na medida em que reforça o carácter heterogéneo das actividades e 

pessoas que o utilizam, reforçando a vitalidade dos espaços e desencorajando fenómenos 

de segregação
106

, concluindo que “o espaço público supõe assim um domínio público, uso 

social colectivo e multi-funcionalidade, caracterizando-se fisicamente pela sua 

acessibilidade, o que o torna um factor de centralidade.”
107

 

Por exemplo, a praça reúne o enfase do desenho urbano como espaço colectivo de 

significação importante. Este é um dos seus atributos principais e que a distingue dos 

outros vazios da estrutura das cidades (LAMAS, 1992). O desenho do projecto tem 

assegurado as grandes composições urbanas ao nível do espaço público, o que tem 

determinado imagens e identidades. Houve uma evolução morfológica e funcional no 

desenho das praças tradicionais, até aos dias de hoje. Actualmente estas são concebidas 

com um uso muito específico, cuja função do desenho tem sido a de criar um espaço de 

reunião agradável e conseguir caracterizar zonas descuidadas ou degradadas das cidades. 

Por isso, os principais problemas das componentes que constituem os espaços públicos e 

definem a sua tipologia prendem-se com a sua distribuição, disposição e configuração, e 

tem sido isto que tem gerado um empobrecimento do espaço público agravado pelo 

surgimento de novos espaços públicos privados. A praça como espaço de discussão da vida 

pública, enfraqueceu, pois o aceleração dos processos de produção e reprodução do espaço, 

promovidos pela globalização, tendem a um fim da esfera pública, devido ao 

enfraquecimento do Estado – nação e da conjuntura entre o sector público e privado. As 

praças são lugares muito importantes para a cidade, a cidadania, mesmo, e sobretudo 

perante a globalização (SANTOS, 2000). A praça é um espaço voltado essencialmente ao 

encontro no âmbito da esfera da vida pública, não é apenas forma ou paisagem, é um 

cenário e palco para as acções da vida pública.   
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Segundo Avila
108

, as condições funcionais e físicas favoráveis dos espaços públicos 

“(...) são aquelas que encorajam a interacção, o conforto e segurança climáticos, que 

estimulam as actividades recreativas (actividades opcionais) (...)”. Sobre estas condições, 

Borja defende que o espaço público deve garantir a “(...) continuidade do desenho urbano 

e a capacidade ordenadora do mesmo, a generosidade das suas formas, da sua imagem e 

dos seus materiais, e a adaptabilidade a usos diversos ao longo dos tempos”.
109

 Estas 

condições vão de encontro ao que Brandão refere como sendo os “critérios e parâmetros 

da qualidade do espaço público”
110

, entre os quais, para além das qualidades simbólicas, 

identitárias e de inclusão e coesão social já referidas, menciona também a continuidade e 

permeabilidade do espaço, a sua segurança, conforto e aprazibilidade, os factores de 

mobilidade e acessibilidade, legibilidade, diversidade e adaptabilidade, resistência e 

sustentabilidade como factores fundamentais para o sucesso dos espaços
111

. 

 

 

 

Tipologias de Espaço Público 

 

 O espaço público está consumado em diferentes elementos estruturantes (e 

respectivas dinâmicas) como os edifícios, as ruas, avenidas e praças, os grandes eixos 

viários, os espaços verdes e espaços naturais, as áreas de equipamentos, etc., todos eles 

importantes peças no campo da coesão territorial. Facilmente se verifica a importância dos 

espaços públicos no contexto da estruturação do espaço urbano, uma vez que os referidos 

elementos, potenciais promotores de coesão, ou se integram na categoria de espaço 

público, como as ruas, avenidas e praças ou os espaços verdes e espaços naturais, ou então 

são fortemente influenciados pela estrutura e forma dos mesmos, como é o caso dos 

edifícios e áreas de equipamentos, que muitas vezes são dinamizados por este tipo de 

espaços. 

 Sendo o conceito de espaço público bastante alargado, impõe-se uma classificação 

tipológica dos espaços que, pelas suas características, podem ser considerados públicos. 
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Brandão classifica os diferentes tipos de espaços públicos por afinidades de sentido 

urbano, salvaguardando, no entanto, que o leque de espaços a que se refere é dinâmico, 

incluindo progressivamente novos tipos de espaços decorrentes “(...) de transformações 

estruturais da cidade.”
112

 Neste contexto, o autor considera 15 tipologias espaciais 

organizadas em 6 classes distintas: 

a. Espaços- traçado (de encontro: largos, campo, praças; de circulação: ruas, 

avenidas) 

b. Espaços-"paisagem" (de lazer: natureza: jardins, parques; de contemplação: 

miradouros, panoramas) 

c. Espaços-deslocação (de transporte: estações, paragens, interfaces; canal: 

viasférreas, auto-estradas; de estacionamento: parking, silos) 

d. Espaços-memória (de saudade: cemitérios; arqueologia: Industrial, agrícola, 

serviços; Memoriais: espaços monumentais) 

e. Espaços comerciais (semi-interiores: mercados, centros comerciais, arcadas; 

semiexteriores: mercado levante, quiosques, toldos) 

f. Espaços gerados (por sistemas: iluminação, mobiliário, comunicação, arte; por 

edifícios: adro, passagem, galeria, pátio; por equipamentos: culturais, desportivos, 

litúrgicos, infantis) 

 

Cada lugar público comporta um núcleo de centralidade material e simbólica (a 

praça, a escola, a rua principal) que territorializa o espaço urbano gerando uma topologia 

de continuidades perceptivas, cognitivas e valorativas que alcança a sociedade no seu 

conjunto. 

 No que se refere aos espaços em estudo neste trabalho, estes são incluídos pelo 

mesmo autor na categoria de espaços gerados. Enquanto que as restantes tipologias 

definem os espaços que as constituem através das suas funções – como o espaço-traçado de 

encontro, espaço comercial, espaço-memória, etc. – a classe dos espaços gerados define-os 

pela sua condição espacial, incorporando espaços que, apesar de espacialmente possuírem 

as mesmas características, funcionalmente poderiam estar incluídos em qualquer outra 

classe, dependendo da sua função urbana. Esta situação verifica-se no caso dos espaços 

urbanos interiores, que possuem características transversais às várias classes que o autor 

define. Se os espaços urbanos interiores são espaços gerados por edifícios, eles podem ser, 
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igualmente, espaços de vocação comercial semi-interiores, espaços traçado de circulação 

ou espaços de deslocação de transportes. Apesar de serem espaços gerados, eles possuem 

muitas vezes uma função independente do edifício que os gera formalmente, podendo 

também apresentar-se, como foi já descrito, como um programa autónomo. 

 

“Perante os processos de dissolução da urbanização periférica, a fragmentação do 

tecido urbano e a eclosão de pseudo-centralidades monofuncionais, assistimos à 

dissolução da cidade tradicional e à emergência de uma nova trama urbana, a 

urbanização sem cidade. Encontramo-nos, deste modo, perante um novo modelo de 

desenvolvimento urbano, que nega os valores universalistas que se vinculam com a 

entidade-cidade, caracterizada pela densidade de relações sociais e pela mistura 

de pessoas e actividades e fomenta, alternativamente, a criação de uma ideia de 

cidade de produtos, composta de elementos e tecidos soltos e destruturados.”
113

 

 

No decorrer do século XX, assistimos a uma mudança progressiva da escala da 

cidade, impulsionada por novas formas de expansão e de urbanização, que têm levado ao 

abandono da sua definição espacial tradicional, alargando-se pelo território numa massa 

fragmentada de tecido urbano.
114

 Como consequência, a forma tradicional do espaço 

público da cidade tem vindo a encontrar várias situações que ameaçam o seu papel 

enquanto palco primeiro das relações entre os cidadãos. 

As causas para estas transformações são, certamente, transversais às várias 

alterações físicas, sociais, culturais, e tecnológicas que decorreram a partir do século XIX, 

com o crescimento e amadurecimento de uma nova ordem social. No entanto, 

consideraremos neste trabalho apenas a relação entre o automóvel e as transformações 

físicas da cidade e os fenómenos da ágorafobia e da interiorização da convivência social 

humana nos espaços colectivos, como particularmente relevantes para a crescente 

importância e sucesso dos espaços urbanos interiores. 
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O Automóvel e a Fragmentação do Espaço Público 

 

“Hoje, experimentamos uma facilidade de movimento desconhecida de qualquer 

civilização urbana anterior, e no entanto a mobilidade tornou-se a mais carregada 

de ansiedade das actividades do dia-a-dia. A ansiedade deriva do facto de nós 

entendermos a mobilidade sem limites do indivíduo como sendo um direito 

absoluto. O automóvel privado é o instrumento lógico para exercitar esse direito, e 

o efeito no espaço público, especialmente o espaço da rua urbana, é que o espaço 

se torna insignificante ou mesmo enlouquecedor a não ser que ele possa ser 

subordinado ao movimento livre. A tecnologia da mobilidade moderna substitui o 

estar na rua com um desejo de apagar os constrangimentos da geografia.”
115

 

 

Figura 22: Cena do filme Traffic, de Tati. Ironiza sobre a dependência do automóvel. 

(fonte: desconhecida) 

 

O automóvel particular não foi, por si só, o único factor de descaracterização do 

espaço público da cidade, a este nível é todo o pensamento moderno (funcionalista) o 

principal responsável por este factor. A sua abordagem neste trabalho deve-se 

principalmente ao impacto directo que este teve ao nível da vivência da rua tradicional e da 

procura de novas tipologias que tentam recuperar o espaço de mobilidade pedonal negando 

o automóvel, categoria onde os espaços urbanos interiores se tornam relevantes. 
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A introdução dos veículos motorizados, com particular ênfase no caso do 

automóvel particular, descaracterizou o espaço público da cidade no seu sentido tradicional 

a dois níveis distintos: à escala da rua e da proximidade com o pedestre; à escala global da 

cidade e do processo de dispersão urbana da mesma. 

Com a introdução do carro nos espaços consolidados da cidade tradicional e com o 

seu rápido crescimento em termos de número de veículos, a relação entre as actividades 

dos pedestres e o trânsito motorizado tornou-se cada vez mais conflituosa. Como refere 

Carmona
116

: 

“Quando os principais meios de transporte eram o andar a pé ou o cavalo, os 

universos do movimento e do espaço social sobrepunham-se. Com o 

desenvolvimento de novos meios de transporte, estes universos tornaram-se cada 

vez mais compartimentados num espaço destinado a movimento de veículos e outro 

a movimentos pedonais e espaço social. Ao mesmo tempo, o espaço público foi 

colonizado pelo carro e os aspectos sociais da Rua deterioraram-se em função de 

factores como o movimento e a circulação – a estrada.”
117

 

 

 

                                                           
116 M. Carmona; Heath, T. Heath; T. Oc;,S. Tiesdell – Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of 
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Figura 23: Comparação da quantidade de interacção entre indivíduos em três ruas de São 

Francisco, similares em vários aspectos com variação na intensidade de tráfego automóvel. 

(Fonte: Appleyard and Lintell, cit. In Carmona et al. , 2003) 

 

Safdie reforça esta incompatibilidade argumentando que nem a escala das ruas 

tradicionais da cidade nem as dimensões dos lotes que as delimitam estariam preparadas 

para o aumento constante do tráfego automóvel ou para as necessidades de 

estacionamento.
118

 Gehl confirma este fenómeno de deterioração mencionando estudos 

concretos sobre o tema, onde se mostra “(...)o dramático efeito do aumento do tráfego em 

duas ruas, nas quais existia apenas um pequeno fluxo de tráfego”
119

, concluindo que o 

número de actividades registadas no espaço físico da rua e a quantidade de tráfego 

automóvel são inversamente proporcionais, referindo também que uma “deterioração 

relativamente limitada da qualidade do ambiente exterior pode ter um efeito 

desproporcionadamente negativo na extensão das actividades exteriores”
120

. 
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Assim, o conceito dicotómico de rua enquanto palco das trocas comerciais entre os 

cidadãos e espaço de mobilidade na cidade foi-se tornando cada vez mais desequilibrado, 

vendo a sua qualidade enquanto espaço social e de mobilidade pedonal diminuída em 

função da existência do trânsito automóvel, tornando-se um meio hostil para o peão. 

Jacobs designa este fenómeno de “erosão das cidades pelos automóveis”
121

. 

 

Mas o automóvel não contribuiu só para a inabitabilidade da rua. Contribuiu 

também para a dispersão e a fragmentação das várias actividades: a concentração e a 

proximidade física como factores determinantes para o acesso ao lazer, à cultura e ao 

comércio foram relativizados. Como refere Safdie, a massificação da mobilidade 

automóvel levou a que em algumas cidades o seu desenvolvimento se tenha tornado 

“disperso por uma região de quatro a seis milhas num padrão não relacionado com 

qualquer tipo de nível pedonal, mas por sua ver gerado por estradas arteriais regionais e 

estaduais.”
122

 Este fenómeno deu origem tanto a novas formas urbanas como a novas 

tipologias de edifícios. Ao longo destas vias arteriais e auto-estradas, não existe uma 

estrutura organizativa de usos e tipologias que fomente a multifuncionalidade, mas sim 

vários enclaves separados entre si, cuja única relação com o território urbano que os 

envolve é através do automóvel. “Auto-estradas separam centros empresariais de centros 

comerciais, que por sua vez são separados de hotéis e habitação. As escolas estão isoladas 

nos subúrbios residenciais, distantes da oferta cultural e recreativa que permanece no 

centros tradicionais. O padrão diferenciador dos usos dispersos do território não é uma 

composição, mas um isolamento de diferentes actividades.”
123
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Figura 24: Representação do modelo de desenvolvimento de cidade promovido pelo 

automóvel. 

(Fonte: Carmona et al. , 2003) 

 

 Este modelo de construção de cidade retira o domínio público das suas prioridades 

e potencia a afirmação crescente do privado. A esfera pública perde progressivamente o 

seu papel de elemento estruturador das rotinas urbanas, enquanto que o espaço público 

urbano representa, em muitos casos, apenas um espaço residual entre edifícios e vias. 

No entanto, se a separação de usos e a especialização destas novas zonas urbanas 

poderia, à partida, deixar em aberto a questão da qualidade formal dos espaços urbanos em 

si e da sua relação com a envolvente do edifício, isso não se verifica na maioria das 

situações. O papel principal da relação imediata com o território é, mais uma vez, preterida 

em favor do automóvel. Este fenómeno tem especial expressão na tipologia do centro 

comercial regional onde o factor acessibilidade automóvel se apresenta como o mais 

importante na localização, dimensionamento e razão de ser desta tipologia. Como 

resultado, o edifício torna-se uma ilha “rodeada por um mar de estacionamento”
124

, 
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virando-se para o interior do invólucro construído como último reduto do espaço utilizável 

pelo indivíduo, quando este se encontra fora da “caixa metálica” que o transporta pelo 

mundo. 

Na morfologia da cidade, esta fragmentação do território urbano através das 

grandes vias de circulação e a pressão excessiva do automóvel sobre as ruas tradicionais 

têm também levado à necessidade de criação de zonas exclusivas de tráfego pedonal 

integradas na malha urbana da cidade tradicional. Esta nova necessidade contribuiu para 

que os espaços urbanos interiores tenham conhecido um novo interesse nos últimos anos 

do desenvolvimento da cidade. Esta tendência verifica-se em dois sentidos: na criação de 

espaços de mobilidade pedonal afectos aos fluxos dos que se movimentam na cidade por 

intermédio do transporte público, materializados nos complexos edifícios de interface de 

transporte ou nas simples passagens permitidas pelas estações de metropolitano na cidade, 

assumindo estes espaços a ligação dos fluxos pedonais entre as zonas da cidade 

fragmentadas pelas grandes artérias; na pedonalização de ruas que, pela sua centralidade, 

valor histórico ou simbólico, estão sujeitas ao interesse e intensidade dos fluxos pedonais, 

onde são também integrados troços de rua coberta ou espaços de passagem de modo a 

incrementar o conforto da sua utilização. 

 

 

A Interiorização dos Espaços e a Questão do Controlo 

 

“NORMAS DE CONDUTA 

(...) Não é permitido correr, andar de bicicleta, ou utilizar outros meios de 

transporte tais como skate ou patins, obstruir ou interferir com o normal percurso 

do tráfego de peões; (...) Não é permitido tocar ou cantar qualquer tipo de música; 

(...) Não é permitido sentar em locais para além daqueles marcados com bancos; 

(...) Todos os visitantes do centro devem estar devidamente vestidos para 

frequentar o espaço comercial; (...) Em caso de recusar seguir este código de 

conduta, pode ser convidado a deixar o espaço comercial; (...) A administração 

reserva o direito de barrar a entrada ao Centro (...).”
125

 

                                                           
125 Normas de Conduta do Centro Freeport Designer Outlet cit. In Miguel Silva Graça – Espaços Privados 
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 Na sociedade actual, o capitalismo absorve quase todo o espaço e repensa-o em 

função da utilidade económica. Quase toda a cidade mostra sua estrutura a partir dos locais 

de trabalho e de consumo. A vida extra-profissional é repensada em referência à vida 

profissional. Neste contexto, os espaços públicos, que eram em maior parte locais não-

económicos, locais de convívio, de encontro colectivo e de relação com o outro, 

desaparecem, são re-funcionalizados, pois são locais não económicos, não rentáveis. 

 Neste modelo de expansão urbana actual, com a “erosão das cidades pelos 

automóveis”
126

, o espaço público enquanto palco das relações e das actividades humanas 

perde a sua importância como elemento estruturador da forma urbana. Os processos de 

periferização e suburbanização, conduzem ao desaparecimento da vivência do espaço 

público, quando a praça ou o largo não são mais o lugar de encontro, quando o passeio 

público é reduzido a um percurso pedonal e o automóvel monopoliza a paisagem urbana. 

Mas este fenómeno não se apresenta como um processo unicamente físico. Segundo Graça, 

“assistimos, paralelamente à mutação da fisionomia da cidade, a uma «crise de 

participação cívica e política», caracterizada por um progressivo afastamento entre o 

cidadão e o domínio público, influenciado por um consumismo passivo e alienante e um 

crescente individualismo nos modos de vida.”
127

 Esta crise de valores manifesta-se no 

espaço público através de um distanciamento dos indivíduos dos espaços públicos 

exteriores. A este afastamento Borja dá o nome de ágorafobia, que decorre directamente 

do medo e do desconforto de estar no espaço público, não sendo este um espaço nem 

protector nem protegido, à luz dos problemas actuais como o uso massivo do automóvel ou 

as classes perigosas da sociedade.
128

 Este comportamento provoca um progressivo auto-

centramento dos sujeitos, segundo os quais a condução da vida pessoal se torna a sua 

principal e restrita preocupação, entendida como um fim em si mesmo e um modo de 

satisfação pleno. Os indivíduos valorizam o anonimato que o urbano lhes proporciona e 

privilegiam a protecção da esfera pessoal e os ambientes controlados, por oposição a um 

sistema aberto de interacções e contactos proporcionado por um espaço público tradicional. 

 Afastando-se da vida pública, o cidadão converte-se em consumidor e a vida urbana 

num simples produto imobiliário. Assistimos, deste modo, a uma progressiva degradação 

física e simbólica dos espaços urbanos, pois apesar das “habituais intervenções estéticas 

redentoras” sobre os espaços públicos dos centros históricos – que apesar do seu 
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simbolismo representam actualmente, uma fracção cada vez mais pequena do território 

urbano – todos os outros espaços da cidade se fecham sobre si e se esvaziam de sentido. 

 Deste modo, a configuração espacial e social contemporanea da própria cidade 

altera radicalmente o papel da esfera pública no conjunto das dinâmicas urbanas. Não só, 

os espaços públicos deixam de ser o elemento formalmente ordenador dos tecidos urbanos 

da cidade, como perdem o seu papel estruturante das actividades e das interacções sociais 

urbanas, e mesmo a capacidade de ser suporte de rotinas e actividades partilhadas, 

afectando transversalmente as “esferas de influência cultural, social e de personalidade” 

dos seus actores e atenuando os seus níveis de uso e apropriação. Acompanhando o 

enfraquecimento de uma cultura urbana pública, encontramos o reforçar da figura de 

“consumidor-objecto” que atesta uma importância progressiva do mercado e do consumo 

na estruturação e funcionamento das interacções sociais e estilos de vida. O consumo 

torna-se assim na categoria privilegiada de significação social, secundarizando o papel das 

redes sociais e do domínio público. 

 

 Perante este facto, “as práticas sociais parecem indicar que a saída é um refúgio, 

proteger-se do ar urbano não só porque está contaminado mas também porque o espaço 

aberto aos ventos é perigoso.”
129

 Mas esta procura de refúgio tem consequências graves 

para a convivência entre cidadãos na cidade. Hermann refere que, “ao se isolarem do 

indesejado (o que não é considerado saudável, limpo, agradável), as pessoas perdem o 

contacto com algo muito importante para a boa convivência em sociedade: a tolerância da 

diferença.”
130

125 Este comportamento contribui para a degradação dos espaços públicos 

da cidade que, de facto, funcionam, alimentando um ciclo vicioso: com o fim da 

diversidade humana nas ruas da cidade, a capacidade de sociabilização, de mistura e de 

tolerância pela diferença são substituídas pela segregação e pelo medo do próximo, que 

contribuem, de novo, para o fim da diversidade humana nas ruas da cidade. 

 Encontramos os sinais desta, gradual e colectivamente aceite, mutação 

manifestadas em fenómenos tão diversos como: o crescente número de condomínios 

fechados; as concessões privadas de largos e praças a parques de diversões, esplanadas ou 

demonstrações comerciais; as parcerias entre entidades públicas e privadas para a 
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 Idem – p. 1. 
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nas Metrópoles Brasileiras Através dos Condomínios Exclusivos e dos Shopping Centers. Disponível em: 
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construção de jardins ou arranjos urbanísticos, associados frequentemente à exploração 

privada de parques de estacionamento a eles agregados; na parafernália de outdoors e 

equipamentos urbanos que funcionam enquanto suportes comerciais; nos anúncios 

debitados pelas televisões e écrans presentes cada vez mais nos transportes e espaços 

públicos urbanos; ou mesmo em fenómenos de maior dimensão como a construção de 

cidades simuladas dentro da própria cidade, como os parques temáticos, os festivais de 

rock ou as cidades empresariais. 

 

  

Figura 25: Segregação e intolerância na cidade. Favela e condomínio privado em S. Paulo. 

(Fonte: desconhecida) 

Figura 26: Lisboa, Centro Comercial Colombo, iniciativa de promoção de actividades 

desportivas organizada pela Associação de Ténis de Lisboa 

(Fonte: http://www.wptgroup.com/newsid11p.htm) 

 

 O enorme sucesso dos ambientes controlados dos gigantescos centros comerciais, 

que perfilham as linguagens e procuram reproduzir as estruturas e os elementos 

morfológicos urbanos tradicionais – como as ruas, as praças, os jardins ou os quarteirões – 

e que não são mais do que tentativas de simulacros afinados e optimizados do espaço 

público urbano tradicional, são a prova desta mudança de perspectiva, que agora identifica 

uso com consumo. A procura cada vez mais acentuada destas praças e ruas cobertas dos 

centros comerciais ou a disseminação dos condomínios privados, apresentam-se como 

prova da necessidade de protecção. Esta tendência tem levado a que, na actualidade, a 

fronteira entre o espaço privado e o espaço público se torne cada vez mais ambígua.  

 Com o advento da sociedade de consumo, a deterioração do espaço público 

tradicional da cidade, o fenómeno da ágorafobia e a participação cada vez mais marcada 

da iniciativa privada na construção de espaços destinados ao uso colectivo (com o intuito 

http://www.wptgroup.com/newsid11p.htm
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de daí retirar mais-valias económicas), os espaços interiores colectivos de tutela privada 

têm vindo a ser adoptados pela população urbana (e suburbana) como os novos espaços de 

convivência colectiva. Por serem maioritariamente interiores e se encontrarem sob 

administração privada, estes novos espaços desafiam alguns dos conceitos que permitiriam 

definir os espaços como sendo públicos, no sentido tradicional do termo. 

 

 

A Interioridade e a “Privacidade” 

 

Outro fenómeno que contribui para esta ambiguidade é a cada vez mais marcada 

privatização da esfera pública através de concessões privadas de largos e praças; parques 

de diversões, esplanadas ou demonstrações comerciais; da parafernália de outdoors e 

equipamentos urbanos que funcionam enquanto suportes comerciais; das imagens 

debitadas pelas televisões e écrans cada vez mais presentes nos interfaces e espaços 

públicos urbanos, entre outros.
131

 Segundo Graça, esta co-existência espacial entre domínio 

público e privado, levou a que os usos colectivos tenham emergido nos espaços privados 

da cidade.
132

127 

Mas se, juridicamente, não é complicado definir se os novos espaços colectivos são 

públicos ou privados, já em termos da sua utilização efectiva por parte das populações 

torna-se difícil definir o que é público e o que é privado. Serão os novos espaços colectivos 

considerados espaços públicos? 

                                                           
131 Miguel Silva Graça – op. cit., 2007, p. 4. 
132 Idem – p. 5. 
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Figura 27: cena do filme Terminal. No caso dos espaços de tutela pública, a segregação 

não é permitida. A situação dos sem-abrigo que habitam as salas de espera dos aeroportos é 

uma consequência dessa condição. O sem-abrigo que serviu de inspiração ao filme viveu 

18 anos num aeroporto. 

(Fonte: http://www.imdb.com/) 

 

Pela sua utilização massiva e porque “(...) representam actualmente um lugar 

central no quotidiano urbano do cidadão”
133

 e, consequentemente, na rede de novas 

centralidades da cidade, o centro comercial desafia os limites entre o domínio público e 

privado nos espaços que oferece ao indivíduo. Além dos motivos económicos e comerciais 

como factor de atracção, existem, como já vimos, outros factores de ordem social e cultural 

decisivos para o seu sucesso. 

Se esta tipologia atrai os indivíduos para as suas praças e ruas cobertas é porque, 

sem dúvida, responde às aspirações de convivência social e trocas culturais entre esses 

mesmos indivíduos. Segundo Graça: 

“As famílias que se dirigem para as grandes superfícies, para além da compra, 

procuram ambientes controlados das suas praças ordenadas, das suas avenidas ---

com arranjos florais e das suas praças de alimentação, um conjunto de actividades 

acessórias – como o passeio, a ocupação dos tempos livres ou o encontro.”
134

 

O mesmo autor acrescenta ainda que: 
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134

 Idem – p. 7. 
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“Para além da capacidade de oferecer um leque variado de experiências possíveis, 

com condições ambientais agradáveis e de fácil acesso, as grandes superfícies 

comerciais permitem o exercício de um lazer inter-geracional em segurança 

(...)”.
135

 

A grande problemática na definição da condição de domínio “público” destes 

espaços é a questão do controlo de acesso e dos comportamentos dos indivíduos no seu 

interior. Como refere Korosec-Serfaty, a verdadeira questão prende-se com “«Who's the 

master?», que é o mesmo que dizer quem possui a chave, quem controla as práticas, quem 

filtra as entradas?”
136

. São retomadas então as normas de conduta transcritas 

aenteriormente. Estas normas, que poderiam ser encontradas em qualquer espaço colectivo 

de tutela privada (sejam eles centros comerciais, estádios, parques temáticos, etc.) e que, 

inclusivamente, há alguns anos seriam tidas como um ataque às liberdades individuais do 

cidadão, são hoje toleradas e aceites, consideradas já de senso comum e um modo positivo 

de garantir a segurança nestes espaços. Como refere Graça, ”o regulamento, as normas de 

conduta, a lei, o padrão ou a regra são – mais do que uma imposição – uma exigência 

pela parte de quem tem que as cumprir, os seus utilizadores”
137

. Simultaneamente, 

também outros conceitos utilizados nestes espaços, como a vídeo-vigilância ou a hiper-

visibilidade de dispositivos de segurança, passaram, segundo o mesmo autor, a ser 

entendidos como uma necessidade, passando da rejeição colectiva à sua aceitação.
138

 O 

fenómeno que Borja define como ágorafobia atinge o ponto em que o cidadão prescinde 

conscientemente de parte das suas liberdades e espontaneidade de comportamentos em prol 

de um sentimento de segurança. 
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 Idem – p. 7. 
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Arch. & Comport. / Arch. Behav., Vol. 4, no. 2, p. 111. 
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Figura 28: Segurança privado no interior do Centro Comercial. 

(Fonte: Graça, 2007) 

 

Assim, pode-se considerar que, pela simulação limitada e controlada da realidade 

da cidade e pelo carácter selectivo e segregativo das normas de funcionamento, estes 

espaços não são, de facto, públicos no seu domínio. 

Como resultado, o que presenciamos nestes novos espaços não são mais do que 

“(...) pequenas simulações de mundos perfeitos onde não tem lugar o imprevisto, onde 

tudo está sinalizado e organizado, onde o ambiente e a temperatura estão controlados, 

onde os passos estão vigiados e no qual as pessoas se sentem seguras.”
139

 Michael Sorkin 

é, talvez, quem melhor caracteriza esta realidade simulada, focando o parque de diversões 

como representação máxima da nova experiência urbana: 

“O parque de diversões apresenta a sua visão de prazer alegremente regulada – 

todas aquelas formas artisticamente sedutoras – como substitutas do meio 

democrático, e fá-lo tão apetecivelmente despindo a urbanidade problemática da 

sua sova, da presença da pobreza, do crime, da sujidade, do trabalho. Nos espaços 

“públicos” do parque de diversões ou no centro comercial, os discursos são 

restringidos: não há demonstrações na Disneyland.”
140
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1.2.3 Espaços Urbanos Interiores 

 

Definição 

 

Foi no século XVIII que o termo passagem surgiu associado a uma tipologia 

arquitectónica, designando “(...) as estreitas ruas privadas que atravessavam o interior 

dos grandes lotes de habitação.”
141

 

Na língua portuguesa, entende-se por passagem “o acto ou efeito de passar ou 

lugar por onde se passa”
142

, tendo como origem etimológica o latim passus, que se refere 

a passo, relativo ao movimento, à acção de atravessar um espaço.
143

 Na linguagem 

corrente, o termo é utilizado em relação a várias situações: rua, estrada, tarifa, ruela, 

trajecto, trecho de um livro, trecho de uma peça musical ou, em francês, um sentido de 

passagem de vida (um período ou fase).
144

 O termo passagem está, assim, associado a uma 

transição, a um movimento no espaço ou no tempo. Concluindo, e como refere Geist, “o 

movimento torna-se um evento”
145

. 

Ao transportar esta definição para a arquitectura, está patente na génese dos espaços 

de passagem um carácter de movimento – um espaço a percorrer – e transitório – um 

espaço de ligação entre duas realidades distintas – situações que implicam um princípio e 

um fim. 

Na definição da abrangência deste estudo, considerou-se a introdução do termo 

espaço público de modo a restringir o âmbito do trabalho às situações espaciais que, pela 

sua importância simbólica ou integração urbana, pertençam à rede de espaços colectivos da 

cidade, públicos ou privados de uso público. Considera-se, assim, que os espaços públicos 

interiores de passagem fazem parte, em conjunto com outras tipologias espaciais (como as 

ruas ou as avenidas), ao conjunto dos espaços colectivos da cidade afectos ao movimento. 

Se a rua tradicional é fundamental para a estrutura urbana da cidade, os espaços 

públicos interiores de passagem complementam as funções de mobilidade pedonal e de 

relações interpessoais nas novas e mais complexas formas construídas da cidade 

contemporânea. Neste domínio, os espaços urbanos interiores são determinantes para a 

mobilidade pedonal dos que utilizam a cidade. Este tipo de espaços vem, pelo seu carácter 
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pedonal, recuperar a sobreposição do espaço de movimento e espaço de sociabilização da 

rua tradicional, que havia sido destruída, como já vimos, pela presença de outros meios de 

locomoção mais rápidos e intrusivos. 

 

Classificação Tipológica 

 

Se o movimento se torna um evento, esse movimento terá um ponto de partida e um 

ponto de chegada, recolhendo e gerando fluxos em locais distintos da cidade. Esta relação 

dos fluxos pedonais das passagens com a cidade exterior faz com que a sua integração 

urbana se revista de particular interesse na tentativa de proceder a uma classificação 

tipológica destes espaços. Assim, definem-se, neste trabalho, sete tipologias de espaços 

urbanos interiores, tendo em conta as diferentes possibilidades de integração urbana na 

cidade: 

 

- A passagem como uma ligação entre duas ruas ou uma rua e um edifício; 

  

Figura 29: Lisboa, Mercado da Ribeira. (Fonte: http://maps.live.com/ - adaptado) 

Figura 30: Lisboa, Mercado da Ribeira, passagem interior 
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- A passagem como prolongamento de uma rua existente; 

  

Figura 31: Paris, Passage du Grand Cerf (Fonte : GoogleEarth - adaptado) 

Figura 32: Paris, Passage du Grand Cerf  (Fonte : desconhecida) 

 

- A passagem como ligação entre uma rua e uma praça, ou duas praças; 

 

Figura 33: Milão, Galeria Victor Emmanuel II. (Fonte: http://maps.live.com) 

Figura 34: Milão, Galeria Victor Emmanuel. (Fonte: desconhecida) 
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- A passagem implantada em terreno privado oferecendo uma alternativa a um determinado 

troço da rua pública; 

 

Figura 35: Barcelona, Edifício Illa Diagonal. (Fonte: GoogleEarth - adaptado) 
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- A passagem como uma rede de espaços independentes da rua exterior, formando um 

circuito interno próprio; 

 

Figura 36: Lisboa, C.C. Colombo. (Fonte: GoogleEarth - adaptado) 

Figura 37: Lisboa, C.C. Colombo, passagem interior. (Fonte: Graça, 2007) 

 

 

- A passagem como ligação entre o transporte público e a cidade; 

 

 

Figura 38: Estação de Metro Baixa-Chiado. (Fonte:GoogleEarth) 

Figura 39: Estação Metro Baixa-Chiado, passagem interior. 
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-A passagem como ligação entre tipos de transporte distintos. 

 

Figura 40: Lisboa, Estação de Metropolitano da Alameda, fotografia aérea. 

(Fonte: GoogleEarth - adaptado) 

 

Mas, na definição dos espaços urbanos interiores, o que os torna únicos é o facto 

de estes se situarem no interior do invólucro arquitectónico, no domínio construído da 

cidade. Neste sentido, está patente na sua génese uma certa introversão espacial das 

vivências da cidade exterior, protagonizada, segundo Geist, por três elementos: 

 

- O desenho das fachadas interiores com materiais e estética claramente identificáveis 

como de exterior; 

- A exclusiva utilização pedonal destes espaços.
146

 

 

Outra condição resultante do facto de se encontrarem no interior do invólucro 

construído é a sua função estar directamente relacionada com a função do edifício que os 

envolve, não existindo, portanto, uma concordância de usos transversal a todos os espaços 

pertencentes à tipologia em estudo. Este factor leva a que os espaços urbanos interiores 

existam na cidade relacionados com os mais diversos usos e actividades. No entanto, e 

como veremos nos estudos de caso ilustrativos deste tipo de espaços, por serem locais 
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destinados ao tráfego pedonal, o comércio é um uso bastante ligado aos espaços urbanos 

interiores, tirando partido de uma relação bastante próxima com o peão, num ambiente 

mais confortável e controlado do que a rua exterior. 

 

Conclusão: Ambiguidade e Noção Operativa 

 

Feita a caracterização dos espaços públicos interiores de passagem, permanecem 

algumas dúvidas no conceito: 

- Qual a relevância actual destes espaços na estrutura urbana das cidades, enquanto 

espaço de mobilidade? E enquanto espaços estruturantes de uma nova zona da 

cidade? Enquanto porta de entrada, imagem de marca e espaço de chegada? 

- Por se tratarem de espaços de carácter marcadamente “transitório” (de transição), 

será a fronteira clara entre exterior e interior uma característica essencial na 

definição destes espaços? 

- E quando a definição de espaço público é ambígua? Quando se insere em terreno 

privado, quando é que o espaço interior de passagem é espaço público? Quando 

está interligado num sistema pedonal de mobilidades urbanas? 

- Que novas responsabilidades tem a iniciativa privada no domínio do espaço 

público? Como se incutem essas responsabilidades? Qual o seu papel tendo em 

conta a interiorização e privatização dos espaços públicos? 

 

Podemos resumir esta análise da problemática, concluindo que o espaços urbanos 

interiores corresponde a uma categorização operativa, em que se reúnem as seguintes 

características e condições principais: 

 

- ao nível do estatuto (jurídico): 

Um espaço de tutela pública ou privada afecto ao uso colectivo da população, onde 

o carácter público do mesmo é influenciado pela intensidade de utilização, 

importância na rede de espaços colectivos da cidade afectos à circulação pedonal e 

da “qualidade” das regras de utilização impostas 

- ao nível social (do uso): 

Um espaço dotado de uma função transitória entre espaços, de utilização intensa 

pela sua integração urbana, pela sua importância numa rede independente de 

espaços interiores ou pela sua integração nos sistemas de transportes colectivos que, 
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por estes factores, se reveste de um interesse particular nos usos que tiram partido 

da proximidade ao indivíduo, como o comércio. 

- ao nível espacial: 

Um espaço que procura recriar as condições espaciais da rua exterior, ao nível da 

circulação pedonal, da integração urbana, dos materiais, da iluminação, protegido e 

protegendo os utilizadores de condições adversas do exterior, daí resultando uma 

certa introversão espacial e ambiguidade entre o dentro e o fora, o interior e o 

exterior 

- ao nível cultural: 

Um espaço representativo dos modos de viver a cidade nas diferentes épocas e 

civilizações, associado à mobilidade e ao consumo na cidade contemporânea. 
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1.3 O ESPAÇO PÚBLICO E A DIMENSÃO DA SUSTENTABILIDADE 

 

1.3.1. A praça ao longo da História e sua posição em relação à sustentabilidade  

 

O Espaço Público é o lugar de encontro dos indivíduos uns com os outros, de 

encontro também com a sua cidadania, permitindo desenvolver e consolidar a sua vida em 

comunidade. Para Gehl e Gemzøe (2002:136), os locais onde se concentram actividades e 

acontecimentos colectivos de maior ênfase no âmbito da cidade ou do bairro onde 

decorrem cerimónias, mercados, festivais e diversos eventos diários são os espaços 

públicos de maior centralidade na malha urbana. Na estrutura urbana, Serdoura (2006) ou 

Lynch (1981) referem que o espaço público apresenta diversas tipologias, que se destacam 

e distinguem entre si, pelas suas características físicas e pelas relações que as pessoas 

estabelecem com esses espaços. Existem duas tipologias de espaço público: o linear e o 

não linear. O primeiro engloba as ruas/avenidas e as frentes ribeirinhas; do segundo fazem 

parte as praças, os largos, os parques e os espaços livres de bairro. O mesmo autor 

considera que é nos espaços não lineares que as actividades de sociabilização da 

comunidade mais se realçam. A teoria de Gehl e Gemzøe (2002:31:87) defende que, no 

que se refere à concepção espacial, os espaços públicos não lineares podem ser 

diferenciados por serem fruto de um acto voluntário ou resultado de um acto planeado. A 

presente dissertação incide nos espaços públicos não lineares, mais concretamente nas 

praças.  

A praça é uma criação física do Homem e é por excelência o palco da vida pública 

na cidade. Enquanto senhora dos espaços públicos, sobreviveu às transformações, ao 

abandono e à indiferença ao longo de séculos (Caldeira, 2007). A praça tem um significado 

imprescindível na vida da cidade e na do citadino. Para a cidade, ela é um espaço 

desafogado e livre de construções onde o terreno permeável e a estrutura verde podem ser 

entendidos como um oásis no tecido urbano. Lopes Meirelles (2007) defende que os 

espaços livres e as áreas verdes são os limites do traçado urbano, que visam a salubridade 

do ambiente urbano. Este autor evidencia o carácter sanitário das praças, como elemento 

de direito urbanístico e instrumento de protecção à saúde. Por outro lado, a praça é o local 

que possibilita a vivência do Homem em comunidade. A praça é o espaço que ele partilha 

com os outros e onde pode interagir com eles. Saldanha (1993) realça o carácter 

extrovertido e aberto da praça e salienta que ela detém a história pessoal e a do mundo.  
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Desde sempre as praças serviram como espaço de reunião, de encontro e de troca de 

bens e de informação. São vários os autores que apresentam, segundo a sua perspectiva, o 

significado de praça. Lynch (1999) defende que: “as praças são espaços de encontro e 

lazer dos transeuntes, são locais de escape dentro do contexto urbano, onde proporcionar 

o bem-estar dos indivíduos é o principal objectivo. Para tal, o mobiliário e os 

equipamentos urbanos como bancos, iluminação, fontes, coberto vegetal, sombreamento 

são indispensáveis para atraírem a população e garantirem conforto no espaço público”. 

Segundo Lamas (1993:102), a praça é o lugar público intencional de permanência, de 

encontro, de comércio e circulação, local onde ocorrem importantes acontecimentos 

festivos, comemorações e manifestações e onde a Arquitectura assume um lugar de 

destaque. Para Zuliani (1995), a praça é o melhor e mais tradicional local para o comércio, 

nó formal para onde convergem as ruas centrando em si todas as energias sociais: quem 

compra, vende, passa, passeia, contempla, conversa, etc. Na perspectiva de Spirn (1995) a 

praça é um espaço para ver e ser visto, negociar, comprar, passear e fazer política. Outro 

autor, Mascaró (1987), considera que a praça é um local cheio de significados e com 

ambiente próprio, que se pode definir como um espaço fechado ou um interior aberto, e 

que se define como um lugar com um grande conteúdo simbólico. Na teoria de Caldeira 

(2007) a praça sustenta um património rico em história, cultura, tradição e saber sobre a 

cidade como local de identidade. Assim, entende-se a função, o significado da praça e o 

valor que ela representava a nível ambiental, social, económico e cultural da cidade.  

As primeiras praças tinham uma função de tal modo vital no contexto urbano, que 

se podiam considerar os locais mais importantes, onde tudo se passava e a onde todos se 

dirigiam dentro da cidade. É o caso da ágora – a praça grega e antepassada longínqua das 

nossas praças. A ágora era o centro dinâmico da cidade grega. De acordo com Caldeira 

(2007) era um local amplo e privilegiado na cidade, limitado pela composição urbanística, 

normalmente rodeado de colunas e estátuas, onde os cidadãos se reuniam para falarem e 

para fazer política. Era na ágora que surgiam as correntes de opinião e de pensamento. O 

mesmo autor salienta que no Império Grego as funções comerciais ocorriam noutro espaço 

onde também os cidadãos se reuniam para negociar. Estas praças empregavam já alguns 

princípios de conforto para os seus utilizadores, como as áreas sombreadas para passeio ou 

reunião e, em sítios quentes e secos, como em Éfeso, existia um lago artificial no centro da 

ágora. Webb (1990) descreve que as ágoras eram limitadas por diversos equipamentos 

públicos: as câmaras de deliberação, o teatro, sala de música, o ginásio, a pista de corrida e 

que, na envolvente próxima, se situava a segunda praça destinada aos fins comerciais. 
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Nota-se que em redor da ágora o uso dos edifícios era maioritariamente público e que na 

ágora o uso da palavra na política e na troca de informação assume-se como a principal 

função deste lugar. Saldanha (1993:15) define a ágora como um lugar central e vital e 

símbolo da actividade política e consequentemente da liberdade do povo grego.  

 

Figura 41: Ágora grega.  

(Fonte: http://i2.photobucket.com/albums/y47/pomafidiro/agora2.jpg) 

 

Outra praça surgiu na antiguidade clássica – o fórum romano. Na teoria de Caldeira 

(2007) a sua origem data do tempo em que a cidade de Roma era formada pela união de 

diversas tribos estrangeiras que se reuniam num espaço comum, o fórum. Para Orlandi 

(1994) o fórum romano difere da ágora pelo traçado mais complexo, ou seja menos 

regular, e pelos vários edifícios que compõem a praça, cujos usos são diversificados (a 

basílica, a praça central, o mercado, os templos e o teatro) e cuja implantação não 

assentava numa regra de relação formal entre os edifícios. Caldeira (2007) sugere ainda 

que, inicialmente, ocorriam também no fórum outro tipo de actividades tais como as 

atléticas e as gladiatórias. Segundo estas teorias, nota-se a importância da praça romana 

enquanto espaço público urbano, que detinha variadíssimos usos e cuja forma era menos 

regrada e portanto mais espontânea em comparação com a praça grega. O fórum pode ser 

entendido como um espaço multifuncional onde os cidadãos romanos se encontravam para 

discutir ideias, comercializar, assistir a jogos, adorar deuses ou simplesmente passear. 

Porém, na perspectiva de Caldeira (2007) durante o Império Romano, o fórum foi sofrendo 

mudanças significativas a nível formal e no seu uso. Próximo do século IV a.C., o 

comércio e os jogos foram afastados do fórum. O comércio foi levado para uma nova 

praça, afastada do centro da cidade, e para os jogos foram criados locais próprios como o 

circo e o coliseu. Enquanto espaço físico, o fórum foi alvo de cuidados de ornamentação 

onde estátuas, novos templos e monumentos tentaram instaurar na praça uma certa ordem e 

equilíbrio.  
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Figura 42: Fórum Romano  

(Fonte: http://img.photobucket.com/albums/v706/joao74/freixo/c17.jpg) 

 

A praça medieval também assumiu um papel dominante na vida pública urbana. A 

este respeito, Caldeira (2007) descreve a praça (ou “campo” designadamente em Itália) 

como espaço de vocação social, lugar de mercado, ponto de reunião política e espaço 

destinado a espetacularização do quotidiano, onde o privado assume deliberadamente um 

carácter público. Esta ideia é bem evidenciada por Allegri (1995:359), quando diz que a 

civilização medieval desconhece o sentido de privado, ou seja toda a acção social ou 

cultural é pública, ao contrário da cultura moderna onde é tão clara a noção de privado. No 

que diz respeito à estrutura física da praça, Lamas (1993) refere que é um espaço que se 

abre espontaneamente no tecido urbano e apresenta normalmente uma forma irregular. 

Relativamente à classificação das praças medievais, segundo a sua função, surgem várias 

teorias. Lamas (1993) faz uma distinção do tipo de praças medievais: a praça do mercado e 

a praça da igreja, cujas funções e localizações no tecido urbano são diferentes. Zucker 

(1959) agrupa as praças em 5 categorias: adro da igreja, praça como centro da cidade, 

praças agrupadas, praças da entrada da cidade e praças de mercado. Para Chiusoli (1995), a 

classificação faz-se em três grupos: praça religiosa, praça cívica e praça de mercado. 

Porém, segundo a teoria de Caldeira (2007), a praça medieval assumia várias funções 

consoante as necessidades da comunidade local. Assim, utilizavam as praças para 

administrar e aplicar justiça, nas celebrações religiosas e nos dias de mercado e feira. O 

autor entende a praça como um vazio dentro das muralhas da cidade com um sentido 

multifuncional que reúne diversas as funções da comunidade colectiva no âmbito civil.  
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Figura 43: Praça medieval, Sienna (Itália)  

(Fonte: http://img.photobucket.com/albums/v706/joao74/freixo/c17.jpg) 

 

As praças maiores surgem no urbanismo espanhol do século XIII como um 

elemento central e segundo Goitia (2006:107), têm origem nas inúmeras praças medievais 

de espaço fechado. Caldeira (2007) afirma que, durante o século XIV, a função primordial 

desta praça, que era o comércio, adicionou outro tipo de actividades de âmbito social e, 

com o decorrer do século XV, pela teoria de Correia (1978) a praça maior começou a 

receber grandes espectáculos tais como as touradas e os torneios, mercado semanal, 

danças, autos sacramentais e de fé. Durante o período renascentista, a praça maior adquiriu 

uma forma regular, bem definida pelas quatro fachadas que tão caracteristicamente 

delimitam este tipo de praças (Webb 1990). Goitia (2006:110) faz realçar o sentido recluso 

que estas praças urbanas têm e a grande tendência que apresentam em fugir às vias de 

circulação, colocando mesmo a questão se elas se poderão comparar aos pátios fechados 

das mesquitas.  

 

Figura 45: Praça maior, Salamanca (Espanha)  

(Fonte: http://arrastao.org/ficheiros/plaza_mayor_de_salamanca.jpg) 

 

Até ao renascimento, Caldeira (2007) defende que as praças, enquanto espaços 

vazios de mercado, de encontro e reunião existiam; porém não eram vistas como parte 

integrante do tecido urbano. Só com a praça renascentista, através do artifício da 
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perspectiva e do sentido de embelezamento e ornamentação das cidades foi possível 

classificá-la como espaço público pertencente à estrutura urbana. As praças serviam para 

dar sumptuosidade à cidade. Pela primeira vez, igualado ao valor funcional das praças 

surgem o valor social e muito significativamente o valor simbólico e artístico (Lamas 

1993:54).  

 

Figura 44: Praça de São Marcos, Veneza (Itália)  

(Fonte: http://www.vamosparaitalia.com.br/ven) 

 

A praça barroca difere da praça renascentista porque apela mais ao lado 

monumental do espaço do que ao lado funcional. Apesar da praça renascentista adquirir 

um novo sentido, ela não deixa de desempenhar as funções sociais e comercias, enquanto a 

praça barroca, segundo Caldeira (2007) retira as actividades económicas da praça e 

preenche o vazio com árvores e bancos. Pela arquitectura, a praça assume um grande valor 

de ornamentação de tal ordem que, para Lamas (1993: 170), a composição do espaço 

recorre ao poder de emoção de forma a comover e a render as mais altas expectativas do 

utilizador. É importante referir o significado que este tipo de praças teve em França. Goitia 

(2006:134) refere que, o urbanismo francês aproveitou o estilo monumental da praça 

barroca para servir de quadro à estátua equestre do rei. As exigências ornamentais do estilo 

barroco e a “vontade” de exaltar a monarquia centralista ajudaram a criar diversas praças 

sumptuosas. A praça do Comércio em Lisboa segue também este princípio francês.  
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Figuras 46 e 47: Piazza del Duomo, Milão (Itália) e Praça de São Pedro Roma (Itália)  

(Fonte: http://milanitaly.ca/images) 

 

Na época do classicismo inglês criam-se novas formas urbanas de praças, cujo 

desenho dá origem a diferentes denominações que são: Royal Crescent – forma elipsoidal, 

Circus – forma circular e Square – forma quadrangular. Esta última adquire um significado 

bastante inovador no sentido de ser um espaço fechado e reservado para os inquilinos dos 

edifícios circundantes. A confirmar esta teoria, Caldeira (2007) nota o significado de 

square como sendo: “Terreno no qual existe um jardim fechado, circundado por via pública 

que dá acesso às casas situadas em cada um dos lados. Este tipo de praças na óptica de 

Caldeira (2007) foram uma inovação arquitectónica, exprimiam a preocupação com a 

temática higiénico-social dentro da cidade e, no caso das squares, apela já a um ambiente 

mais restrito de bairro e vizinhança.  

 

Figuras 48 e 49: Circus e Crescent, Bath (Inglaterra)  

(Fonte: http://www.bath360.co.uk/images) 

 

Até à Revolução Industrial (último quartel do Século XVIII) a praça era o espaço 

público por excelência, que manteve sempre uma lógica constante e uma presença 

relevante na cidade. No entanto, a partir do século XIX e mais recentemente, o valor das 

praças foi perdendo algum sentido, chegando mesmo a ser ignorado em certos momentos. 

De acordo com Ferrara (1993:213), o desenvolvimento urbano ocorrido durante o século 
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XIX na Europa transferiu a imagem urbana da praça pública para as ruas, avenidas e 

boulevards. Isto evidenciou pela primeira vez a vontade de uma exposição mais recatada 

dos indivíduos. Este facto deveu-se a dois factores: primeiro ao processo de 

industrialização iniciado com a Revolução Industrial, que se intensificou durante o século 

XIX e se agravou no século XX com a revolução tecnológica; segundo, ao movimento 

moderno, que colocava os espaços públicos e consequentemente as praças para segundo 

plano, promovendo mesmo a sua diminuição. Incontestavelmente, isto levou a uma 

mudança significativa no sentido físico e funcional das praças.  

Na teoria de Gehl e de Gemzøe (2002:13), os novos modelos de circulação, de 

comércio e de comunicação foram de tal modo profundos que conseguiram interromper 

séculos de tradição da praça pública urbana. O ritmo citadino mudou, a população 

aumentou, as cidades cresceram e a mobilidade urbana passou a ser uma das principais 

necessidades do Homem moderno e contemporâneo. Nesta lógica, Goitia (2006:178) refere 

que “sacrificaram-se praças arborizadas (tão necessárias como pulmões no meio do 

congestionamento do tráfego, tão úteis para purificar o ar lutando contra a poluição de 

gases nocivos), para instalar parques de estacionamento que não são mais do que uma 

solução temporária e paupérrima.”  

 

Figuras 50 e 51: Picadilly Circus, Londres e Praça do Comércio, Lisboa na década de 60 

do século XX (Fonte: http://images.google.com/imgres) 

 

Caldeira (2007) defende que actualmente a praça não tem o mesmo significado e 

importância de outras épocas e limita-se a ser um mero espaço vazio, fruto urbanístico da 

intersecção de eixos viários, por onde incessantemente os veículos passam ou estão 

estacionados. Os meios de deslocação facilitaram muito a mobilidade no meio urbano, mas 

condicionaram fortemente o espaço público pela sua ocupação e poluição atmosférica, 

sonora e visual. A mobilidade não foi a única responsável pela degradação e desuso das 

praças. O estilo de vida da sociedade e os novos padrões de comportamento, influenciados 
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pela evolução tecnológica e científica e pelo próprio sistema económico, também se 

fizeram sentir na cidade essencialmente no espaço público. Os novos meios de 

comunicação e deslocação tornaram o indivíduo mas independente, mas contribuíram 

também para o seu afastamento e isolamento no contacto com os outros. A sociedade 

consumista mudou as práticas comerciais, que antes se faziam em plena praça, e agora 

estão nos edifícios envolventes ou em lugares próprios como os Shoppings. Para Ribeiro 

(2008: 45) as funções das praças alteram-se continuamente para acompanhar as 

transformações da sociedade e os novos usos das praças contemporâneas evidenciam essas 

transformações. A este propósito a mesma autora afirma que a forma é alterada, renovada e 

suprimida, dando lugar a outra forma, que atenda às novas necessidades da estrutura social.  

Nos últimos 25 anos do século XX, notou-se a vontade de querer recuperar as praças 

dando-lhes novamente uso e dignidade (Gehl e Gemzøe, 2002:7). Os urbanistas e a 

comunidade internacional, com base na problemática do meio urbano, na História e tendo 

em conta as suas verdadeiras aspirações e desejos, reflectiram e concluíram que as praças 

foram e são um bem maior, por múltiplas razões, que têm de ser mantidas e aproveitadas 

dentro da estrutura urbana  

 

Figuras 52 e 53: Place de L´Homme, Estrasburgo (França) e Luisenplatz, Darmstadt 

(Alemanha) (Fonte: Gehl e Gemzøe (2000) 

 

 

Figuras 54 e 55: Schouwburgplein, Roterdão (Holanda)e Plaça dels Països Catalans, 

Barcelona (Espanha) (Fonte: Gehl e Gemzøe (2000) 
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1.3.2. Renovação e sustentabilidade 

 

Na renovação de uma praça está sempre implícita uma intervenção que pode ter um 

sentido mais ou menos próximo do conceito de recuperação. Entende-se por recuperação 

de um espaço, algo que pretende que este volte a adquirir novamente algumas 

características que, por qualquer motivo, deixou de ter. A renovação de um espaço incide 

mais no sentido de adaptar e reanimar o espaço, não deixando muitas vezes de ser também 

uma forma de recuperação e manutenção do próprio espaço (Almeida, 2006). Como 

exemplos de renovações de espaços são apresentados em seguida duas praças cuja 

intervenção não se baseou na recuperação física do espaço. No primeiro caso foi uma 

alteração ao seu uso, susbtituindo as vias rodoviárias por um grande espaço pedonal, no 

segundo foi a introdução de vegetação na praça.  

 

Figura 56: Trafalgar Square (Londres) anterior/actualmente  

(Fonte: http://www.bath360.co.uk/images) 

 

 

Figura 57: Nathan Philip Square (Vancouver) anterior/actualmente 

(Fonte: http://images.google.com/imgres) 

 

A importância da renovação e recuperação das praças públicas tem objectivos 

diversos e distintos. Numa primeira análise, a recuperação serve para uma reutilização do 

espaço em condições desejáveis. Isto faz verdadeiramente sentido quando hoje em dia a 

expansão descontrolada nas cidades é um dos graves problemas do mundo contemporâneo.  
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Perante esta situação, os espaços urbanos existentes devem ser encarados como 

elementos de transformação e de adaptação. A este propósito Correia Guedes (2007) 

afirma que: “… em termos do planeamento urbano sustentável, há que primeiro de tudo, 

optimizar o uso do espaço urbano, com prioridade à reabilitação, e gerir sabiamente as 

zonas de expansão da cidade, impondotambém limites claros ao seu crescimento”. 

 A necessidade de manutenção visa também a passagem de testemunho dos valores 

culturais e do património das épocas passadas para as gerações futuras (Almeida, 2006). 

Aqui é essencial entender as relações históricas da praça com a identidade colectiva e a 

qualidade urbana. Em 1987 foi redigida a Carta Internacional para a Conservação das 

Cidades Históricas ou Carta de Toledo, aplicada às cidades e aos centros históricos, que 

defendia que toda a recuperação devia respeitar, salvaguardando e valorizando, um 

conjunto de valores materiais e espirituais que definem a imagem do espaço a intervir 

(Almeida, 2006). 

 Uma outra questão a considerar é que hoje em dia é indispensável ver o processo de 

renovação à luz da sustentabilidade. A renovação torna-se então uma oportunidade eficaz 

para desenvolver um ambiente urbano mais equilibrado entre as necessidades humanas e o 

meio natural. A renovação de uma praça deve estar em sintonia com os planos de acção 

local, nos quais estão identificadas as suas possibilidades de estratégia a médio e longo 

prazo, com objectivos quantitativamente avaliáveis e tradutores de sustentabilidade. É 

importante referir que só é possível chegar ao plano estratégico local quando se conhecem 

os problemas particulares de cada área, uma vez consultada a população. Foi com base 

neste princípio que se abordaram e se desenvolvem as agendas locais. Segundo Almeida 

(2006): “A revitalização urbana nada mais é do que a revitalização física, social, 

económica e ambiental de uma cidade; através de uma intervenção mais integrada, é 

possível a requalificação de todos os sectores formadores do ambiente urbano e também, 

por garantir a conservação do ambiente, através da sustentabilidade.” 

Por último, a imagem da cidade e a qualidade de vida urbana têm como agente 

motivador as intervenções de renovação, que vão ocorrendo a diversos níveis na estrutura 

urbana. Essas intervenções têm um carácter relevante quando se tratam de espaços 

públicos, nomeadamente de praças por dois motivos muito específicos. Primeiro, as praças 

enquanto espaço público de reunião de pessoas e de outras actividades destinam-se à 

utilização e satisfação de toda a comunidade.Deste modo, a ocupação das praças está 

subjacente a sua qualidade. No mesmo sentido, a oferta turística depende também das 

condições que os espaços possuem no que diz respeito à dinamização do tecido cultural; à 
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qualidade física do espaço, da mobilidade e da acessibilidade com o seu tipo de clima e 

com um dos patrimónios históricos mais antigos de toda a Europa tem o dever de apostar 

no turismo, preservando e dinamizando o seu território.  

Por esta razão, surgiram ainda outros programas para orientar as estratégias de 

renovação como é o exemplo do Programa Polis. Este é um programa nacional de 

requalificação urbana e valorização ambiental das cidades, que inclui uma visão estratégica 

renovada do ambiente e do ordenamento do território. Tem como preocupação extrema a 

qualidade do ambiente na cidade, tendo consciência dos problemas gravíssimos que 

afectam a maioria das cidades actuais.  

 

1.3.3 Renovação das praças e as dimensões da sustentabilidade  

 

A sustentabilidade das praças é uma questão complexa por várias razões. A 

primeira deve-se ao facto das praças se inserirem dentro da complexidade do tecido 

urbano, funcionando como uma rede de espaços em termos de localização, função, 

tipologias e escalas (Ventura da Cruz, 2003:10). Assim se explica que a sustentabilidade 

das praças esteja intimamente ligada com a sustentabilidade urbana. Outro aspecto tem a 

ver com a definição de qual deve ser a verdadeira função das praças, isto é, são espaços 

livres para salubridade do tecido urbano? São nós de cruzamento que estruturam a rede 

viária? São zonas de lazer e de encontro da população? Ou são simplesmente locais de 

comércio (lojas e restauração)? Esta problemática é fundamental na renovação das praças e 

uma ponderada reflexão sobre este assunto pode contribuir para a resolução dos problemas 

das praças e promover uma melhor utilidade. Por último, a aplicabilidade dos princípios 

sustentáveis no projecto de renovação é por si só uma tarefa complicada.  

 

Dimensão Social 

 

Figura 58: Trafalgar Square, Londres (Fonte: http://www.bath360.co.uk/images) 

http://www.bath360.co.uk/images
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O principal ingrediente para o sucesso do espaço público é a presença de pessoas 

Ventura da Cruz (2003:38). Nesta publicação (idem: 9) é reforçada a ideia de que o 

qualitativo público não tem a ver com a pertença do espaço público a uma entidade 

pública, mas da sua abertura ao público que, nesta lógica tem de garantir o acesso a todos 

impreterivelmente e assegurar outros factores como a segurança, a funcionalidade e a 

qualidade do espaço. A mesma opinião é partilhada pelo Rogers (2001) quando considera 

que “público” é uma formação discursiva apropriada pelos diferentes grupos sociais, tendo 

em vista os seus diferentes interesses. Na teoria Sennet (1988) e Costa Gomes (2002) o 

espaço público surge como um espaço de convívio, de encontro com os outros, do discurso 

político e das práticas sociais.  

Gehl e Gemzøe (2002:10) salientam o lado social e diversificado que as praças 

devem ter. Para estes autores, a renovação de uma praça é vista como uma recreação social 

que deve potenciar o encontro de pessoas e a sua interacção tornando-se assim o espaço 

mais atractivo. Os mesmos autores também salientam que o uso do espaço público, como 

espaço social e recreativo, tem vindo a crescer gradualmente. Semelhante teoria tem 

Almeida (2006) que defende que a reestruturação da praça tem como fim realçar a 

capacidade de agregação social deste espaço e em certos casos, dependendo da escala e da 

localização da praça, deve estimular a troca de informação e o diálogo entre os moradores. 

A mesma autora considera que, como a praça sempre tive um sentido funcional, de 

convívio e de interacção social entre a comunidade, é necessário que ela enquanto espaço 

público se adapte ao uso e às exigências contemporâneas.  

Serdoura (2006:68) refere que estudos psicológicos e antropológicos demonstram 

que existe uma correlação entre a vida social limitada e a instabilidade emocional. Assim 

sendo, o homem como ser social que é, quer ter condições para se encontrar com os outros 

e ter ao mesmo tempo a oportunidade de usufruir de espaços com qualidade. Nesta lógica, 

o autor considera que se os cidadãos não têm uma percepção do espaço público geral, 

equilibrada e correcta perdem o controlo sobre o espaço e consideram-no disperso, confuso 

e desconfortável. Quando isto acontece a vivência na praça perde qualidade e a sua 

afluência diminui.  

Segundo Rogers (2001:10), o comportamento egoísta, separativo e isolado da 

sociedade em geral deve-se ao desenvolvimento urbano que visa maximizar os lucros. Este 

desenvolvimento urbano reúne as lojas em centros comerciais, os negócios em centros 

empresariais e a habitação em bairros residenciais e cabe à praça lutar contra este tipo de 

urbanismo para não se transformar num espaço deserto. A mesma opinião é partilhada por 
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Amado (2005:61), quando afirma que, por vezes, as questões sociais e ambientais são 

esquecidas, e quando não são, a atenção que se dá às questões económicas, em especial à 

rentabilização financeira da operação, é muito superior. O autor salienta que há uma maior 

predilecção pela satisfação das expectativas económicas dos promotores do que pela 

efectiva satisfação das expectativas da população. A este propósito, o autor (2005:77) 

defende a realização de estudos sobre a população, a sua faixa etária e o nível de cultura 

para tentar saber qual o tipo de equipamentos necessários a médio e longo prazo. Isto 

permite que a praça possa ter para a população uma maior utilidade.  

A presença humana é imprescindível nas praças, porque sem ela a praça perde a sua 

função primária de espaço público, torna-se num local inseguro e pouco dinâmico. Para os 

autores acima referidos, a abordagem à componente social na intervenção arquitectónica da 

praça é indiscutível.  

 

Dimensão económica  

 

Figura 59: Sankt Hans Torv, Copenhaga (Dinamarca) (Fonte: Gehl e Gemzøe (2000) 

 

Diversos autores apresentam uma opinião muito céptica em relação às questões 

económicas no espaço público. Rogers (2001:17 e 67) refere que as soluções de projecto 

continuam a ser dominadas pelas forças económicas, chegando mesmo a afirmar que a 

procura exclusiva do lucro leva a uma solução limitada da forma, da qualidade e do 

desempenho do espaço. A mesma opinião é dada por Ribeiro (2008:54), que acredita que o 

desenvolvimento económico é ainda entendido como a grande prioridade e que ao nível 

das praças outras necessidades, como por exemplo o lazer, são consideradas como um bem 

supérfluo. Entende-se assim, que a renovação das praças não deve ser encarada somente na 

perspectiva do lucro. Nunes e Teodósio (2006:3) consideram que é a actividade económica 

que dita as regras nas relações sociais e que segundo esta lógica a praça enquanto espaço 

público destinado à população deixa de existir.  
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Por outro lado, existem algumas razões que apelam a uma análise cuidada da 

dimensão económica, aquando da renovação das praças. Em primeiro lugar, a presença do 

sector económico no espaço público também traz algumas vantagens às praças públicas. 

Segundo a teoria de Ventura da Cruz (2003:36), o comércio no espaço público propicia um 

dinamismo que atrai pessoas e gere fluxos pedonais e que proporciona vigilância natural 

durante dia. A mesma opinião é partilhada por Cunha (2002), que vê o comércio como 

uma actividade que qualifica o lugar como atractivo para a sua utilização e que 

frequentemente é bem aceite em praças localizadas nas áreas mais movimentadas da 

cidade. Outro tipo de actividades comerciais são as feiras periódicas, actividade atractiva 

desde que não invadam outros períodos da semana; tornando-se eternos no local, podem 

descaracterizar as funções originais da praça, ou limitar seu uso a diversos utilizadores 

(Ribeiro, 2008).  

Todavia, dois arquitectos urbanistas Balula e Carvalho (2006) consideram que o 

comércio “tradicional” enfrenta certos problemas e que, aquando da renovação das praças, 

estes problemas de âmbito económico devem ser tidos em conta. Para estes arquitectos, o 

que põe em causa a sobrevivência do pequeno comércio é o facto deste ter uma escala 

pequena, uma estrutura empresarial desactualizada e a concorrência das novas áreas 

comercias que apresentam uma gestão mais organizada e eficiente. Os autores defendem 

ainda que o êxito dos estabelecimentos comerciais depende da adopção de novos tipos de 

espaços comerciais e de novas formas de gestão comercial, e garantem que a 

transformação de pequenos aglomerados comercias em “centros comerciais a céu aberto” 

pode torná-los tão atractivos ou mais em comparação com os centros comercias. Ainda na 

óptica destes urbanistas, a renovação das praças e dos seus edifícios em redor beneficia o 

comércio e a modernização deste regenera funcionalmente o espaço público.  

Outro assunto a considerar a nível económico, segundo a Ventura da Cruz 

(2003:12), é que o projecto de renovação das praças deve ter em conta, desde o início, a 

sua gestão futura, ponderando tanto as necessidades de manutenção do espaço como a 

capacidade da entidade responsável de lhes dar resposta. Neste sentido e segundo Amado 

(2005:96), o projecto de arquitectura deve sempre considerar que a manutenção da praça 

deve ter uma solução reduzida de custos e de número de operações. Esta questão tem um 

claro fundamento quando se olha para a praça e se entende que ela será sempre um espaço 

muito utilizado e com um período de vida alargado.  
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Dimensão ambiental  

 

Figura 60: Praça da República São Paulo (Fonte: Getty image) 

 

Ao nível ambiental as praças podem desempenhar um papel importante a duas 

escalas: à escala urbana na gestão ambiental das cidades e à escala local na gestão do 

“microclima” e da paisagem. Na escala da cidade, segundo Meirelles (2007) as praças 

podem ser vistas como pequenos oásis que promovem a salubridade da estrutura urbana. 

Rogers (2001: 50) acredita que as cidades com mais espaços públicos têm mais vantagens 

ambientais que se reflectem na redução das ondas de calor, na diminuição da poluição 

atmosférica, na existência de grandes áreas de permeabilização do solo, etc. À escala local 

a procura de espaços com qualidade e de agradável vivência levam, segundo Romero et al 

(2004:10), à integração entre o clima, a vegetação, o relevo, os usos do solo e a morfologia 

das edificações.  

É também importante salientar as preocupações ambientais em todas as fases do 

projecto e que sejam acompanhadas por estudos de mediação e controlo. Neste sentido, 

Fidelis (2001:74) acredita, que quanto mais cedo se aceitar as questões ambientais nas 

soluções de projecto, maior será a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. O 

autor evidência também a importância da realização de estudos de impacte ambiental, 

ainda na fase inicial da proposta. Para Amado (2005: 74) estes estudos ambientais têm 

como fim garantirem que a dimensão ambiental seja tida em conta no projecto desde o 

início e sirva para orientar todas as fases do projecto estimulando o aparecimento de 

soluções inovadoras. Partilhando a mesma opinião, Mcharg (1994: 120) afirma que um 

projecto ecológico é possível através de uma estratégia que analise os impactos ambientais 

de todo o projecto e esteja aliado à tecnologia contemporânea e ao conhecimento 

científico. Neste sentido, têm surgido em diversos países, sistemas que avaliam o 

desempenho ambiental dos projectos e construções, tendo em vista a perspectiva da 
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sustentabilidade. Alguns sistemas são por exemplo o LiderA em Portugal, BREEAM no 

Reino Unido, LEED nos Estados Unidos, entre outros.  

As medidas eficientes de utilização e reutilização de recursos contribuem 

concretamente para a preservação e equilíbrio ambiental, devendo por isso estarem 

expressas no projecto arquitectónico. A teoria de Girardet (1999) afirma que a solução 

sustentável está na procura de um metabolismo onde a implementação de novas soluções 

mais eficientes reduza o consumo de recursos e a reutilização de recursos seja maximizada. 

Amado (2005:66 e 67) tem a mesma opinião e refere que é aqui que o desenho tem um 

papel importante na libertação do solo, na utilização de energias alternativas e no 

aproveitamento e eficiência de infra-estruturas já existentes.  

Ventura da Cruz (2003:30) evidencia que é sempre conveniente a introdução de 

estrutura verde nas praças de modo a evitar grandes áreas de impermeabilização. Esta 

atitude vai beneficiar o desempenho das infra-estruturas de esgotos pluviais e evitar o 

surgimento de cheias. Tal ideia também é expressa por Taylor (2008): "Os espaços verdes 

urbanos constituem uma infra-estrutura natural que é fundamental para sustentar a vida 

urbana como as ruas, as linhas-férreas e a drenagem de águas residuais, sendo também uma 

infra-estrutura que necessita de investimento. A estrutura verde possibilita a criação de 

espaços mais belos e saudáveis. "  

Assim, as praças podem ser vistas como espaços de oportunidade para a 

implementação de áreas verdes tão necessárias ao equilíbrio ambiental.  

Rogers (2001:32) afirma que a preocupação pelas questões ambientais contribui 

para melhorar a vida dos cidadãos. Uma praça onde se verifique um ambiente urbano com 

boa qualidade do ar, da temperatura, do solo, da paisagem, etc. será mais apreciado e 

consequentemente mais utilizado como espaço público. Nesta ordem de ideias, Rogers 

(2001:32) observa que as soluções ecológicas e sociais se reforçam mutuamente. 

Semelhante perspectiva tem Serdoura (2006:61 e 62), quando defende que as questões 

ambientais são de extrema importância no entendimento dos fenómenos de apropriação e 

utilização do espaço público. O autor explica que as condições ambientais, favoráveis ou 

desfavoráveis, condicionam os níveis de apropriação do espaço público. A solução 

apresentada pelo autor passa por tentar controlar estes factores de forma a promover a vida 

pública nos espaços públicos. Desta forma a Taylor (2008) afirma que:”Um bom projecto 

urbano deverá prever soluções para a gestão da água, das temperaturas e da biodiversidade. 

Para tal é preciso definir um quadro que dê prioridade ao desenvolvimento estratégico que 
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promova a boa qualidade do espaço a nível social e ambiental, em vez se agarrar 

unicamente ao desenvolvimento económico.”  

 

Dimensão cultural  

 

Figura 61: Covent Garden, Londres (Fonte: Getty image) 

 

Actualmente, a cultura, a tradição e os comportamentos sociais são cada vez mais 

homogeneizados pela produção em série, pelo acesso à informação, pela facilidade nas 

deslocações e pelos hábitos consumistas, pelo que a dimensão cultural deve ser estudada de 

um modo cuidado e realista. Tal como foi analisada na dimensão social, mais uma vez se 

confirma a teoria de Almeida (2006) quando defende que é necessário que a praça 

responda às exigências contemporâneas. A adaptação das praças existentes ao estilo de 

vida e à vontade actual da sociedade é indiscutível mas, ao mesmo tempo, para Amado 

(2005:71) é importante que o desenho respeite o existente, proporcione mais identidade ao 

local sem inviabilizar a sua renovação pelas gerações futuras.  

Ventura da Cruz (2003) frisa a importância que a identidade de um local tem para o 

utilizador: “A existência de uma estreita relação emocional entre o individuo e o ambiente 

que o rodeia, que se reflecte na percepção colectiva do espaço envolvente e no seu 

comportamento, conduz à necessidade de potenciar o sentido de lugar desde a fase de 

planeamento, evitando a tendência para a despersonalização da cidade moderna e a 

transformação do território num não lugar”. Nesta ordem de ideias, Almeida (2006) 

questiona-se se a renovação das praças não deverá ser um pretexto para repor a 

singularidade de cada local, reconquistar a urbanidade e devolver uma identidade colectiva 

que se tem vindo a perder.  

Na óptica de Rogers (2001: 109), à medida que a sociedade evolui, as cidades vão 

ter necessidade de ter espaços públicos com mais diversidade funcional o que está de 

acordo com os princípios teóricos da cidade compacta. Como já se comprovou 
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anteriormente, a praça enquanto espaço público pode conter diversas funções. Na teoria de 

Gehl e Gemzoe (2002), a vida entre os edifícios vai para além do tráfego viário e pedonal 

ou das actividades comerciais e de lazer, ela engloba um espectro de actividades que se 

ajustam de forma a tornar as praças em espaços públicos de comunidade, significativos e 

interessantes.  

Na renovação, o desenho arquitectónico é para Taylor (2008) uma ferramenta 

elementar:  

"A boa intervenção deve permitir que o local funcione bem, tanto agora como no futuro. 

Também deve ser atraente, proporcionando um lugar especial e inspirador para as 

pessoas. Se não for bem concebido ou mal definido, serão criados lugares que podem 

causar conflitos entre as diferentes actividades e os usuários, como os idosos e os jovens. 

Se aos espaços falta carácter e identidade, as pessoas não vão querer usá-los.”  

Após esta análise observou-se que alguns autores realçam a importância de 

determinados princípios na renovação das praças em detrimento de outros. Contundo, 

pode-se concluir que a renovação das praças visa garantir um nível satisfatório de 

integração das componentes social, económica, ambiental e cultural como fim de alcançar 

a desejada solução sustentável para o local. A equidade entre as dimensões da 

sustentabilidade é, em teoria, a atitude mais acertada quando se analisa a sustentabilidade 

de uma praça. Porém, na prática é necessário perceber as necessidades específicas de cada 

praça para então se poder encontrar a solução mais viável.  

Constatou-se, em termos gerais, que os factores de utilização do espaço, os factores 

de qualidade e conforto do espaço e os factores ambientais de eficiência, desempenho e 

manutenção do espaço são os princípios mais relevantes e portanto as medidas a ter em 

conta na proposta de renovação das praças. Na aplicabilidade arquitectónica, estes 

princípios têm de ser traduzidos em medidas de acção mais concretas que se denominam 

por critérios sustentáveis e que são abordados no capítulo seguinte.  

 

1.3.4. Critérios sustentáveis  

 

Neste capítulo o objectivo é definir os critérios sustentáveis e explicar a 

importância da sua aplicação directa no projecto de renovação. Os critérios foram 

seleccionados com base na análise feita no ponto 3.3 do capítulo anterior e de acordo com 

os critérios estabelecidos no sistema LiderA¹ versão infra-estruturas. Assim, consideram-se 

de extrema importância na intervenção arquitectónica das praças pois visam garantir a 
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sustentabilidade das mesmas, tendo em conta os princípios já mencionados de desempenho 

e manutenção do espaço, de utilização do espaço e de qualidade e conforto do espaço.  

Neste sentido, houve necessidade de apurar o que significa cada um deles e como 

podem influenciar o projecto de renovação das praças. Os critérios abrangem, os critérios 

ambientais: consumo energético, materiais utilizados, drenagem e utilização das águas 

pluviais e estrutura verde; os critérios de utilização: acessibilidade, amenidades e 

adaptabilidade; os critérios de qualidade e conforto: qualidade ambiental e ruído; e outros.  

 

Consumo energético  

 

As actividades que, nos espaços públicos, mais energia gastam são os transportes, a 

semaforização e a iluminação pública. Ao nível do projecto urbano e da intervenção nas 

praças públicas, fica apenas ao alcance do arquitecto a intervenção nas estratégias 

energéticas da iluminação pública, e de uma maneira menos directa, na semaforização e na 

selecção de pequenos aparelhos eléctricos tais como bombas de água.  

A iluminação arquitectónica numa praça tem um papel essencial na forma como as 

pessoas sentem o ambiente urbano do espaço público e como o vivem. Durante a noite, a 

arquitectura da praça expressa-se através das luzes; estas podem ter o poder de unificar o 

espaço, tornando-o mais seguro, harmonioso, dinâmico e atraente. Assim, a iluminação 

tende a proporcionar uma vivência social mais activa e colorida ao espaço público.  

O avanço tecnológico permite hoje optar por soluções mais inovadoras e menos 

dispendiosas tendo em conta: o tipo de lâmpada, o aparelhos de iluminação e a fonte 

energética.  

Segundo os tipos de lâmpadas, as que tradicionalmente se utilizavam na iluminação 

pública eram do tipo vapor de mercúrio, que emitem luz branca, possuem um índice de 

reprodução em média de 40% e a sua vida útil é próximo das 24.000h. O aparecimento das 

lâmpadas de sódio veio permitir obter melhores resultados na eficiência e qualidade da luz. 

Este tipo de lâmpada emite 130 lumen/w são mais económicas que as anteriores, sendo 

actualmente mais aplicadas na iluminação pública. Contudo, este tipo de lâmpadas da 

energia que consome apenas 5% a 8% transforma em luz. Recentemente, a aplicação de 

LEDs na iluminação pública veio revolucionar todos os sistemas de iluminação pelo seu 

eficiente desempenho energético, uma vez que conseguem transformar em luz 90% da 

energia que consomem. Segundo a empresa Philips, as suas características mais vantajosas 

são: uma vida útil com cerca de 24.000 a 50.000 horas, maior durabilidade, baixo consumo 
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de energia, protecção e segurança devido à baixa produção de calor, preservação do 

ambiente não contendo mercúrio nem nenhum outro material perigoso e um baixo custo de 

manutenção e operação. A decisão do arquitecto em escolher o tipo de iluminação e o tipo 

de lâmpada a prescrever deve, sempre que possível, apontar para a utilização destas novas 

e eficazes soluçõe.  

  

Figuras 62 e 63: Iluminação com LEDs, Finsbury Avenue Square (Londres)  

(Fonte: http://www.portaldojardim.com/modules/articles/article.php?id=28) 

 

Outra alternativa é a utilização de fontes energéticas renováveis. As energias 

renováveis que se podem utilizar são as energias hídrica, eólica, solar, entre outras, que 

têm como vantagens não se esgotarem, terem custo reduzido e não emitirem substâncias 

tóxicas para a atmosfera.  

A energia hídrica produz electricidade, nas centrais eléctricas, que pode ser 

utilizada na iluminação do espaço público. Porém, é necessário que existam infra-

estruturas que serviam este propósito e que, de uma maneira geral, passam ao lado das 

decisões concretas do arquitecto. A energia eólica também requer a resolução de outros 

problemas de segurança, de ruído, de montagem e de instalação. A utilização de 

mecanismos de energia solar é portanto mais viável e está mais relacionada com o trabalho 

do arquitecto. Como Portugal reúne um conjunto de condições climáticas favoráveis à 

utilização de energia solar, faz todo o sentido que sejam desenhados e utilizados aparelhos 

de iluminação que englobem pequenos painéis solares e que, durante o dia, armazenam 

energia para ser utilizada durante a noite.  

 

 



97 

 

 

Figura 64: Aparelho de iluminação com painéis solares, The solar trees em Ringstrasse 

(Vienna) (Fonte: http://institutofuturista.blogspot.com/2008_01_01_archive.htm) 

 

O desenvolvimento no sector da energia solar pode levar também a outras 

interpretações das praças no que diz respeito ao desenvolvimento energético sustentável. A 

aplicação de painéis fotovoltaicos e de outras tecnologias mais avançadas de captação de 

energia solar, como as membranas fotovoltaicas (mais leves, mais maleáveis e mais fáceis 

de fixar), pode ser feita sobre as superfícies que compõem a praça tais como: muros de 

suporte de terra (taludes), vedações, palas de sombreamento, paragens de autocarros, 

placares de publicidade (ACE, ERE e OA, 2001:103). A integração destes elementos no 

local pode passar pela exploração visual dos painéis solares através de cerigrafia ou na 

visualização de filmes e de publicidade. Neste sentido, a praça pode no seu conjunto 

desempenhar um papel de produtor de energia, podendo esta ser utilizada não só no espaço 

público, como também pelos edifícios ou equipamentos adjacentes à praça. Deve, no 

entanto, referir-se que o custo inicial destes sistemas de captação de energia é ainda 

elevado, embora se prevejam descidas significativas.  

 

Materiais utilizados  

 

A intervenção arquitectónica numa praça tem sempre implícito o consumo de 

materiais, que é uma questão de extrema importância na gestão orçamental e ambiental do 

projecto. A extracção, a exploração e a produção de materiais implicam gastos económicos 

e agressões directas ao ambiente. Quando a intervenção tem na base uma renovação, 

pressupõe-se que haja uma estratégia que aproveite e valorize as construções e os materiais 

já existentes, que se encontram em boas condições e com utilidade concreta. Um desenho 

eficiente de renovação pode também contribuir para diminuir o consumo de materiais.  
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A selecção de materiais a usar na arquitectura da praça (pavimento, vedações, 

escadas, etc.), no mobiliário urbano (bancos, aparelhos de iluminação, bebedouros, etc.) e 

ainda noutras infra-estruturas (suportes de publicidade, paragens de autocarros entre 

outros) deve respeitar, segundo o sistema LiderA, determinados princípios. Primeiro, a 

prescrição de materiais deve privilegiar a escolha de materiais locais de modo a atenuar as 

necessidades de transporte e a melhorar a integração da construção no local. Segundo, a 

utilização de materiais reciclados evita a extracção de novos materiais reduzindo os efeitos 

da sua produção. Terceiro, a escolha de materiais com certificado ambiental é também uma 

hipótese a ponderar. A estes materiais, quando fabricados, é atribuído um rótulo ecológico 

ou outros sistemas de certificação reconhecidos que confirmam o seu baixo impacto. 

Quarto, os materiais recicláveis também são uma opção, contudo, quando comparados com 

os materiais reciclados não dão uma resposta ambiental tão eficaz, pois acabam por 

contribuir para o aumento do consumo de materiais. Por último, apostar em materiais 

resistentes para um espaço público proporciona uma maior durabilidade dos mesmos o 

que, a longo prazo, pode ser uma boa opção, não só no consumo de materiais como nos 

gastos de manutenção. Uma praça pode ter um ciclo de vida alargado, o que significa que 

os materiais utilizados na renovação da praça, sobretudo os que são constituintes do espaço 

físico como o pavimento, as escadas, os muros, etc. devem ter também o mesmo ciclo de 

vida.  

   

Figuras 65, 66, 67: Papeleira, banco e vedação em madeira (material reciclável)  

(Fonte: Getty image) 
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Estrutura verde  

 

A estrutura verde faz parte da articulação e da composição do espaço urbano. O seu 

traçado pode ajudar a definir eixos, a criar zonas mais íntimas e a hierarquizar o próprio 

espaço. Para Graziano (1994), a estrutura verde desempenha funções importantes a três 

níveis. Em primeiro lugar, a presença de vegetação no espaço público pode ser vista como 

um desafogo ao tráfego, à construção maciça e ao excesso de infra-estruturas, uma vez que 

atenua o seu impacte ambiental. Tem a capacidade de melhorar a qualidade do ar, produzir 

sombra, filtrar ruídos, etc. A estrutura verde não só contribui, para criar um ambiente mais 

saudável, como socialmente e psicologicamente interfere no comportamento humano e no 

seu bem-estar, permitindo a satisfação que o homem sente com o contacto com a vegetação 

e com o ambiente bucólico. São as praças arborizadas e outros espaços verdes que 

permitem que a natureza esteja presente no quotidiano urbano. Por último, do ponto de 

vista estético, contribui através das qualidades plásticas das suas cores, formas e texturas 

para a ornamentação do espaço público.  

A vegetação modifica a humidade do ar, ameniza a temperatura do ar, aumentando 

o conforto bioclimático (Andrade e Vieira:2005), protege da insolação, atenua o ruído, 

diminui a poluição do ar, controla a erosão do solo e aumenta a biodiversidade. Em zonas 

de vegetação mais intensa as temperaturas podem mesmo ser 5-10º inferiores em relação a 

zonas mais edificadas e os efeitos sobre a poluição são significativos (ACE, ERE e OA, 

2001:52) (anexo x. Segundo Falcón (2007), a árvores podem contribuir para melhorar a 

qualidade do ar e está provado numericamente que cada massa foliar dá origem a uma 

determinada porção de oxigénio, e que varia consoante a espécie. No caso da praça estar 

inserida num corredor verde, há que ter em conta os fluxos de água, nutrientes e materiais 

que se estabelecem ao logo do corredor. As espécies arbóreas devem estar correctamente 

implantadas no local, ou seja consigam ter uma boa absorção de água e nutrientes, o que 

pode depender da disponibilidade de solo (Falcón, 2007). Por exemplo, as caleiras devem 

ser proporcionais a tamanho dos elementos arbóreos e se possível cobertas com casca de 

pinheiro para manter a humidade do solo.  

O tipo de vegetação para um espaço público terá de compor o local de um modo 

harmonioso, coerente e agradável e, para isso, tem de estar adaptada ao local e às suas 

necessidades. A decisão de escolher uma vegetação mais ou menos rasteira pode depender, 

por exemplo, das características do terreno tais como o tipo de solo e a sua inclinação 

(ACE, ERE e OA, 2001:52). Se o terreno tiver uma inclinação moderada e o seu solo 
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tender a ter escorrência sub-superficial quando chove, deve-se optar por uma vegetação, 

cujas raízes tenham a capacidade de reter as partículas do solo. Se a escorrência se der à 

superfície provocando a erosão do solo a escolha por uma vegetação mais rasteira é a 

melhor opção.  

Figura 68: A vegetação reduz a escorrência superficial (Fonte: A Green Vitruvius (2001) 

 

Outra situação, são os locais de grande tráfego com poluição nas cidades, por 

exemplo, praças com circulação automóvel. Nestes casos, o tipo de árvores mais vantajoso 

para estes casos seriam as de folha caduca que na estação de queda levam consigo poeiras 

que se vão instalando nas folhas ao longo do tempo (Falcón, 2007).  

A manutenção da vegetação é também um assunto pertinente e, como já foi 

referido, não faz sentido optar por uma espécie cuja manutenção e adaptação ao local seja 

um processo complicado e dispendioso. Outro aspecto a ter em conta, é que o tipo de 

vegetação tem de estar de acordo com o tipo de uso a que se destina tal como proporcionar 

sombra, proteger do vento ou do ruído, etc; assim como do local onde irá servir: zona de 

estada de praça, percurso pedonal, ciclovia, etc. Ainda a este respeito, Gouveia (2001: 127) 

afirma que: “deve-se empregar a vegetação como elemento complementar ao mobiliário 

urbano e às actividades de lazer quotidiano”. Assim, a utilização de vegetação na 

renovação das praças deixa de ter um sentido meramente estético, levando à obtenção de 

melhorias ambientais podendo, uma vez bem seleccionadas, proporciona, a uma micro 

escala, melhorias climáticas e consequentemente qualidade na utilização do espaço.  

A evolução no desenho e aplicabilidade de soluções inovadoras também vão 

surgindo nos espaços verdes. Cada vez mais se verifica a utilização de vegetação variada, 
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aumentando a diversidade natural. A aplicação de estrutura verde não se destina somente 

ao nível do solo mas permite aplicações mais inovadoras em fachadas, coberturas ou 

noutras componentes arquitectónicas.  

  

Figuras 69 e 70: The Maccaroni Club de Giovanni D'Ambrosio, Bali e Living wall de 

Patrick Blanc, Paris (Fonte: http://www.architecture-page.com/go/projects/the-maccaroni) 
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1.4 NOVOS CONCEITOS 

 

1.4.1. Vazios Urbanos 

 

Figura 71: Estação de Alta Tensão Desactivada (Fonte: olhares.pt) 

 

Porquê falar em ‘vazios urbanos’? É a partir desta temática e da ambiguidade 

gerada em torno deste conceito que no fundo se começou a estruturar esta dissertação. 

Havia um interesse em perceber o que eram os ditos ‘vazios urbanos’ no trabalho da 

disciplina de Projecto Final. E é a partir daí que se instala a discussão.  

 “ Vazio urbano é uma expressão com alguma ambiguidade: até porque a terra 

pode não estar literalmente vazia mas encontrar-se simplesmente desvalorizada 

com potencialidade de reutilização para outros destinos, mais ou menos cheios... 

No sentido mais geral denota áreas encravadas na cidade consolidada, podendo 

fazer esquecer outros “vazios”, menos valorizáveis, os das periferias incompletas 

ou fragmentadas, cujo aproveitamento poderá ser decisivo para reurbanizar ou 

revitalizar essa cidade-outra.”
147

 

                                                           
147

 Nuno Portas, “Do vazio ao cheio”. Cadernos de Urbanismo nº2 58 
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O conceito gera alguma ambiguidade porque afinal há ‘vazios urbanos’, que não 

são efectivamente vazios, ou porque há espaços que não se enquadram na categoria de 

‘vazios urbanos’, nem noutra qualquer, e portanto tornou-se inevitável explorar este 

conceito.  

Qual é então o significado de ‘vazio urbano’? Alguns definem os ‘vazios urbanos’ 

como espaços preferencialmente não edificados e que estão ligados às infra-estruturas 

urbanas. No entanto, são espaços importantes para o equilíbrio da cidade, uma vez que 

incorporam funções sociais e urbanas (MORGADO, 2005)  

Por outro lado, devido a processos de marginalização, degradação e decadência 

física, económica e social, os ‘vazios urbanos’ são vistos como resultado de fenómenos de 

rarefacção, indefinição ou ruptura urbana.
148

 

São ainda, em outras interpretações, espaços que aguardam por uma requalificação, 

uma vez que potenciam a memória, a identidade colectiva e o uso quotidiano na expressão 

da troca e do comércio, da informação e da comunicação, do debate e da manifestação. 

Têm um potencial de liberdade associado.
149

 

O termo ‘vazio urbano’ começou a desenhar-se como consequência pós-industrial 

das cidades. A sua definição inicial pretendia caracterizar os espaços essencialmente 

ligados à terciarização, que tinham ficado das zonas industriais abandonadas, assim como 

das ferrovias desactivadas e de edifícios abandonados.  

Assim sendo, a sua condição de ‘vazio’ não tinha obviamente a ver com a 

ocupação, uma vez que os espaços que caracterizava tinham construções, mas sim com o 

seu uso. Eram espaços vazios de uso, desafectados. 

Entretanto, o termo foi abarcando inúmeros significados diferentes, tornando-se 

mais abrangente e consequencialmente mais ambíguo. A questão que se coloca é se o 

termo original ainda tem capacidade para definir todos esses significados, ou se se trata de 

um ‘constructo’ de ideias justapostas.  

Existem duas ideias generalizadas em relação aos ‘vazios urbanos’: a primeira é a 

de que, normalmente, são espaços da cidade ausentes de construção e a segunda é que se 

tratam de espaços desqualificados, degradados e de indefinição ou ruptura urbana, muitas 

vezes até suburbanos, decorrentes de um processo de marginalização da/na cidade.  

                                                           
148

 Organizadores da I Trienal de Arquitectura, sobre ‘vazios urbanos’. 50 Promotores do concurso de ideias 

“Intervenções na Cidade” 
149

 Promotores do concurso de ideias “Intervenções na Cidade” 
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Para tentar organizar as ideias e estruturar a ideia de ‘vazio urbano’ propomos a 

divisão deste em três universos conceptuais: o universo construído, o universo económico 

e o universo social.  

1. O Universo Construído – ‘Vazios Urbanos’ no tecido urbano construído: é 

problemática mais comum e imediata. Pode ter múltiplas e variadas origens. A 

ausência de construção constitui-se como um vazio da/na cidade. A controvérsia 

prende-se com a classificação de vazio urbano apenas dos espaços degradados e 

não qualificados, e residuais (abordagem negativa de vazio urbano). Levanta-se a 

questão - e os ‘cheios inúteis’, não serão também vazios urbanos na cidade? Em 

algumas cidades fala-se da necessidade de ‘esvaziar’, isto é, criar vazios na cidade 

que se constituam como espaços públicos da cidade. É quase como se estivéssemos 

a falar num ‘vazio democrático’, necessário à cidade, assim como as ruas, os 

edifícios, os espaços verdes e as pessoas.  

2. O Universo Económico – ‘Vazios Industriais’: cidades predominantemente com 

um perfil terciário, industriais cuja transformação de uso leva ao aparecimento de 

vazios decorrente de antigas áreas ferroviárias, fábricas, portos. Neste tipo de 

vazios lidamos com grandes áreas de infra-estruturas e 60 com construção. São 

espaços cuja condição de vazio se relaciona com o seu uso, ou neste caso, a falta 

dele.  

3. O Universo Social – ‘Vazios Demográficos’: áreas urbanas que eram 

densamente construídas, mas que com a consequente desocupação devido, por 

exemplo, à substituição do perfil populacional, levam à redução da densidade 

populacional e ao consequente aparecimento dos chamados ‘vazios demográficos’, 

que se traduzem no abandono e degradação das construções e do tecido urbano.  

Pensamos que estes três universos traduzem, com alguma clareza, o que consegue 

suportar o significado destes espaços de transição.  

Se, com maior abstracção nas caracterizações do ‘constructo’ nos conduza a maior 

ambiguidade, também verificamos que existe um ponto consensual em todas as definições: 

a sua característica de espaços de transição temporal, como oportunidade para potenciar e 

modificar a cidade.  

Quando classificamos um espaço de ‘vazio urbano’ (independentemente da questão 

se o estamos a classificar bem ou não) é porque vemos nele uma oportunidade de mudança, 

que pode implicar novo uso, nova construção, ou pelo contrário, uma qualificação como 

espaço de memória ou espaço verde ou espaço de nova infra-estruturação  
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“ É verdade que os vazios tendem a se transformar em oportunidades previsíveis 

embora sem prazo: foi assim com as velhas fábricas, galpões, matadouros etc; foi 

assim com as faixas ferroviárias ou portuárias, à medida que se implantaram 

novas comunicações e plataformas logísticas; é agora assim com a corrida aos 

terrenos militares obsoletos e a outros equipamentos públicos que foram sendo 

substituídos, como mercados, hospitais, penitenciárias ou antigas universidades e, 

também já estão a sê-las, extensas áreas periféricas de indústrias e entrepostos 

bem mais modernos em processo de relocalização para outras regiões ou países. 

Esta dinâmica de transformação dos vazios em oportunidades tem, ou melhor, pode 

ter, potencialidades positivas (de renovação funcional ou ambiental), mas também 

pode ter efeitos perversos se essas potencialidades não forem orientadas pelas 

autoridades como elementos estratégicos para a reestruturação do território 

urbano ou metropolitano.”
150

 

Poderíamos acrescentar assim outras características, inerentes a estes espaços, 

como potenciadores e modificadores da cidade, independentemente do universo a que 

pertençam:  

- A adaptabilidade: são elementos com uma enorme flexibilidade no que diz 

respeito à possibilidade de criação/satisfação de múltiplas funções.  

- A estrutura: são elementos que possibilitam a formação de novas estruturações 

através de ‘redes’ de hipóteses que avaliadas em conjunto são profundamente 

impulsionadoras e reformadores da cidade, elementos de oportunidade para a 

criação e alteração do ambiente urbano e consequentemente da ‘organização 

colectiva’ do espaço urbano.  

No contexto da viabilização de Projectos Urbanos, estes espaços podem ter:  

- Um carácter efémero, temporário ou não: é um espaço disponível que 

possibilita a criação de elementos com uma função transitória ou definitiva (questão 

da estabilidade).  

- Um carácter contemporâneo/actual: elemento de oportunidade de intervenção 

no sentido que possibilita a reinvenção das cidades e de requalificação física e 

social das mesmas.  
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Reflexões:  

 

Se quisermos dar maior rigor ao conceito, temos de partir da palavra ‘vazio’ e 

introduzir-lhe a conotação de ‘transitório’. Vazio pressupõe a ausência de qualquer coisa. 

Essa ‘coisa’ pode-se relacionar com a ocupação ou com o uso, independentemente do seu 

estado de conservação, da sua dimensão ou de outras características também inerentes a 

estes espaços.  

A questão é: então e aqueles espaços ocupados e com uso, mas que são 

considerados espaços subutilizados? São por exemplo espaços com uso e ocupação 

temporária que num determinado momento estão a responder a uma necessidade da cidade, 

mas que de futuro estão previstas outras utilizações (por exemplo, grandes parques de 

estacionamento temporário). Ou espaços que, embora actualmente ainda funcionem, do 

ponto de vista da sua eficiência para a cidade poderiam ser melhor aproveitados, caso essa 

oportunidade surgisse (por exemplo, as instalações militares que ainda funcionam).  

É usual classificar todos esses espaços transitórios como ‘vazios urbanos’. Vazios 

de quê afinal? Se se referem a uma espécie de previsão futura, então estaremos a classificá-

los antecipadamente, numa categoria ‘genérica’. Mas na sociedade actual, em constante 

mudança, com cenários de incerteza acerca do futuro dos espaços urbanos é prudente fazer 

este tipo de classificação? É que eventualmente o que ‘prevemos’ pode nunca acontecer. 

Teriam de ser todos os espaços classificados como ‘vazios urbanos’ se de si estivesse 

dependente uma transição para a cidade no futuro?  

Se o termo original de ‘vazio urbano’ não tem capacidade para definir todos esses 

significados, será possível colocar uma hipótese: a de que é necessário um termo, que 

partindo duma noção abrangente de vazio urbano tenha capacidade de concentrar todos os 

significados que lhe são atribuídos. Falaríamos então de um ‘espaço vazio’ quando 

efectivamente há algo ausente ou vazio naquilo que se pretende classificar. E será essa 

‘ausência’ que lhe confere o potencial de transitoriedade, para uma outra identidade. 63  
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  1.4.2 Terrain Vague, Solá-Morales  

 

Figura 72: Fábrica de Celulose Abandonada (Fonte: olhares.pt) 

 

A problemática continua. A par do tema dos ‘vazios urbanos’, surgem outros 

conceitos que também ambicionam uma definição clara desses espaços pertencentes à 

cidade.  

Solá-Morales encontra no termo francês terrain vague uma definição para esses 

espaços. Não o traduz, exactamente para não perder a riqueza do seu significado. Não 

significa ´terreno baldio’, ‘terras vagas’, nem ‘vast land’. Significa isso mesmo - terrain 

vague:  

 “São lugares aparentemente esquecidos onde parece predominar a memória do 

passado sobre o presente. São lugares obsoletos nos quais apenas certos valores 

residuais parecem manter-se apesar da sua completa desafectação da actividade 

da cidade. (...) Em definitivo, lugares estranhos ao sistema urbano, exteriores 

mentais no interior físico da cidade que aparecem como contra-imagem da mesma, 

tanto no sentido da crítica como no sentido da sua possível alternativa.”
151

  

É um termo útil para designar a categoria urbana e arquitectónica com a que 

aproximamos aos lugares, territórios ou edificações que participam de uma dupla condição.  

Ao contrário dos ‘vazios urbanos’, terrain vague define exactamente aquilo a que 

se propõe. E parte em vantagem, a partir do momento em que o conceito é elaborado tendo 

como base o seu carácter ambíguo e de múltiplos significados. É um bom exemplo de 
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como os seus termos, tanto terrain como vague não são nem subutilizados, nem 

sobrevalorizados.  

Terrain. Este termo tem um carácter muito urbano (embora quando traduzido o 

perca). Define uma extensão de solo maior ou menor, de limites precisos ou imprecisos, 

edificável na cidade. Caracteriza um espaço físico com uma condição expectante que é 

potencialmente aproveitável e que pode estar definida.  

Vague Com um duplo sentido, vague de vago, impreciso, indefinido, sem limites 

determinados e sem horizontes futuros mas também vague no sentido de vazio, limpo de 

actividade, improdutivo e obsoleto.  

A primeira definição é talvez a que mais nos interesse uma vez que representa um 

carácter de incerteza muito actual na cidade contemporânea. Contém em si expectativas – 

daí o carácter expectante destes espaços indefinidos e incertos – de liberdade (espacial e 

temporal) e mobilidade úteis para a eficácia produtiva da cidade. No entanto existe também 

a oportunidade perante a ausência de uso e de actividade que lhes atribui também um 

sentido de liberdade e de expectativa.  

Os terrain vague são espaços da cidade intrinsecamente relacionados com a vida 

social contemporânea, do modo como se posiciona o indivíduo perante os outros. 

Actualmente a mudança acontece a uma velocidade muito rápida o que faz com que a 

relação entre o indivíduo e a cidade resulte num factor de estranheza. O homem 

contemporâneo desconhece o outro, desconhece-se a si mesmo, desconhece a sua própria 

cidade. Da mesma maneira a cidade desconhece estes espaços. 

No entanto, à semelhança do conceito explorado anteriormente, estes espaços 

contém em si um carácter de promessa à cidade enquanto espaços disponíveis, espaços do 

possível. É nestes espaços que se desenha a mudança.  

“Que fazer com estes enormes vazios de limites imprecisos e de vaga definição?”
152

 

 A questão é que, por um lado existe uma ‘magia’ inerente a estes espaços, um 

entusiasmo, ou uma resposta da estranheza do indivíduo perante a sua cidade e perante ele 

mesmo, identificando-os como espaços de liberdade, indefinição e improdutividade ligados 

à experiência da memória e do passado ausente, que funcionaria como crítica em relação à 

sociedade e cidade actual.  

A arquitectura e o desenho urbano procurando introduzir no espaço estranho os 

elementos necessários para a sua identidade urbana, tentam reintegrar os terrain vague, 
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sejam espaços ou edifícios, na “trama produtiva da cidade eficiente, sincopada, ocupada e 

eficaz”.  

Como tal, torna-se crucial encontrar um modo eficaz em que estas ferramentas 

tomam atenção aos fluxos, energias e ritmos que fazem parte da cidade e destes espaços e 

que se modificam com a perda dos seus limites e com o passar do tempo.  

 

 

 

Reflexões:  

Interessa-nos especialmente comparar esta definição com a de ‘vazios urbanos’, 

uma vez que falta a esta última a riqueza que o termo vague oferece: a palavra ‘vazio’ só 

considera um dos sentidos do termo vague.  

Uma vez que a noção de ‘vazio urbano’ ambiciona caracterizar os mesmos espaços 

que os terrain vague, seria então mais eficaz e correcta uma evolução do termo ‘vazio 

urbano’ para ‘vago urbano’, conseguindo dessa modo abarcar mais significados que 

correspondem aos espaços que pretende classificar.  
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1.4.3 Não-Lugares, Marc Augé 

 

Figura 73: Estação Caminho Ferro (Fonte: olhares.pt) 

  

Porque falar em Não-Lugares? É importante referir este conceito, em primeiro 

lugar, porque muitas vezes é usado o termo não-lugar para identificar espaços com as 

características dos ‘vazios urbanos’ seja por desconhecimento do significado proposto por 

Marc Augé (isto é, com o objectivo de atribuir ao conceitos outros (novos) significados 

que este autor não considerou), seja porque cria uma dualidade interessante entre o 

conceito de lugar e o seu ‘suposto’ oposto.  

Não-lugar é um conceito proposto por Marc Augé em 1994, e como a própria 

palavra indica, opõem-se à ideia de lugar, mais precisamente de lugar antropológico. Este 

autor define ‘lugar antropológico’ como um lugar identitário, relacional e histórico.  

Figura 8  

Identitário como o lugar onde nasce o indivíduo, onde estabelece a sua identidade 

individual, a relação de cada um com o lugar e consigo próprio; relacional porque têm em 

si referências com as quais os indivíduos se identificam e que partilham uns com os 68 

outros, isto é a relação de cada um com os outros indivíduos que ocupam o mesmo lugar; e 

por fim histórico que se traduz essencialmente na relação de cada indivíduo com a história 

em comum.  
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O lugar antropológico é criador de identidade fomentando relações interpessoais. 

Existe num tempo e num espaço estritamente definidos, baseando-se uma relação forte 

entre a dimensão espacial e a dimensão social.  

Como tal, à semelhança da colocação do prefixo ‘não’ em ‘lugar’, o mesmo 

acontece às três características que definem lugar (antropológico). Sendo assim, não-lugar 

é não-identitário, não-relacional e não-histórico. São espaços efémeros e transitórios 

representando uma determinada época.  

“Espaços onde coexistimos ou coabitamos sem vivermos juntos, onde o estatuto de 

consumidor ou de passageiro solitário passa por uma relação contratual com a 

sociedade. Estes não-lugares empíricos (e as atitudes de espírito, as relações com 

o mundo que suscitam) são características do estado de sobremodernidade 

definido por oposição à modernidade”
153

  

Os não-lugares são um conceito aflorado por Marc Augé que representam os 

‘lugares’ da actualidade, uma vez que este autor defende que os lugares – com o seu 

sentido antropológico – se vão perdendo e sendo substituído pelos não-lugares.  

A problemática coloca-se aqui em torno das relações sociais. É do conhecimento 

comum que as relações actuais são muito diferentes das do passado, facto bastante 

desenvolvido por Ascher
154

 a propósito das diferentes fases da modernização e da 

individualização como uma das dinâmicas sempre presente em todo o processo.  

Também Augé caracteriza a sobremodernidade através do excesso de individualização
155

.   

No entanto, embora diferentes, existe um denominador sempre comum na evolução 

de lugar para não-lugar: em ambos são estabelecidas relações com os indivíduos que os 

utilizam. As sensações e percepções e consequentemente as interpretações que cada 

indivíduo faz do lugar/não-lugar continuam a ser algo muito próprio, pessoal. A relação 

que cada pessoa estabelece com o espaço é sempre diferente.  

O que claramente os difere são, segundo este autor, as relações desenvolvidas 

nestes espaços. Nos lugares antropológicos as relações que se estabelecem são de 

proximidade e de colectividade, são lugares de relações sociais por eleição, enquanto que 

nos não-lugares, embora sejam espaços premiados por muitas pessoas (às vezes até mais 
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 Definição de Marc Augé de Não-Lugares. 
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Léxico. Lisboa: Livros Horizonte, 2010. 
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do que nos ‘lugares tradicionais’), apelam à individualização social, fruto do tipo de 

relações sociais que actualmente se praticam.  

O que se pretende dizer é que, hoje já existe uma tendência para um acentuamento 

da individualização que se traduz, segundo Ascher
156

, na redefinição dos interesses 

individuais, colectivos e gerais e esses espaços são mais um elemento que reflectem e 

potenciam essa característica, possibilitando o que Augé refere de ‘excesso de anonimato’.  

Este excesso associado a uma lógica de homogeneização do espaço público, onde 

tudo é standardizado e impessoal cria no espaço público actual uma característica apontada 

por muitos – a monotonia. Vão fazer com que a única coisa que defina o não-lugar sejam 

as imagens e informações que funcionam como resposta à ‘estranheza’
157

 do homem 

perante o mundo, sendo elementos necessários para ele se identificar e simultaneamente 

para identificar estes espaços.  

Como tal, se o que caracteriza o lugar antropológico é a identidade, a relação e a 

história, poderíamos afirmar que o não-lugar é caracterizado pela circulação, pelo 

consumo e pela comunicação. 

 

Reflexões:  

“(…) estamos especialmente ligados aos lugares mais antigos e temos 

frequentemente a sensação que estes apresentam uma maior urbanidade do que 

aqueles que a sociedade actualmente produz.”
158

 

Parece-nos excessiva a caracterização que este autor faz destes lugares, porque, ao 

contrário do que afirma, são lugares de relações sociais – relações sociais de outra 

natureza, com certeza, mas onde existe muita diversidade e complexidade que caracterizam 

esta sociedade em constante mudança. São espaços com características adaptadas à 

actualidade, espaços que lidam com a incerteza através do seu carácter efémero e 

temporário, espaços fluidos e de fluxos.  

O desenho da cidade esteve sempre ligado aos comportamentos sociais de uma 

determinada época reflectindo-se no espaço público, nos lugares. É portanto, importante 

percebermos que o urbanismo de hoje tem de compreender os comportamentos da 
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sociedade contemporânea e criar espaços públicos – lugares – adaptados a essa sociedade. 

Os lugares contemporâneos são profundamente diferentes dos lugares antropológicos, pois 

reflectem uma sociedade mais complexa, de indivíduos com aspirações e práticas 

múltiplas. É com esta heterogeneidade social que se constroem os espaços públicos actuais, 

que se caracterizam por terem características diferentes dos lugares ‘tradicionais’, mas que 

não é por isso que são espaços mais pobres, vazios do ponto de vista das relações sociais 

que estabelecem. São apenas diferentes.  

 “A evolução da sociedade é animada por um processo duplo (aparentemente 

contraditório), que é ao mesmo tempo de individualização e de socialização. 

Individualização o que implica mais autonomia e que vai transformar as estruturas 

familiares e profissionais; socialização porque cada vez mais se inscrevem em 

redes sociais complexas. Os domínios da vida social dissociam-se e rearticulam-se 

mais individualmente (sociedade hipertexto).”
159

 

Segundo Augé, não-lugares são espaços “permeados de pessoas em trânsito”, mas 

que no entanto, são espaços de ninguém, sem identidade. Nós consideramo-los espaços de 

todos. Serão os espaços colectivos da actualidade? Assim, este termo tem em si um 

significado muito grande, mas parece que, ao mesmo tempo, o autor aborda apenas parte 

do que poderiam ser os não-lugares. Os dois conceitos explorados anteriormente – vazios 

urbanos e terrain vague contém em si características que os opõem ao conceito de lugar - 

quando falamos em lugar estamos a referirmo-nos ao espaço vivenciado pelo homem, com 

carácter e identidade. Poderíamos considerar que não-lugares não são apenas os lugares 

contemporâneos do consumo, informação e circulação (definidos por Augé), mas também 

os espaços com as características de ‘vazios urbanos’ ou terrain vague, com maior 

indefinição, mas mais ‘disponíveis’ para uma transformação?  

 

Notas Conclusivas 

 

O que se pretende retirar destes três conceitos para o estudo desta dissertação é a 

ideia de que, potencialmente, os espaços públicos não são só aqueles que são pensados 

como espaços públicos, mas também todos os outros com capacidade para o serem, fruto 

de um potencial de relação social de carácter aberto, de ‘poder vir a ser’.  
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“Porque os hospitais podem ser algo mais que hospitais, as universidades podem 

ser algo mais que universidades; inclusive as indústrias podem gerar parques em 

seu redor. Portanto, existem espaços efémeros, espaços que podem ser usados 

como espaço público, ainda que depois estejam destinados a outra coisa.”
160

  

No entanto, interessa-nos considerar na cidade também aqueles espaços que 

actualmente ainda têm um uso e/ou uma ocupação, mas que já entraram num processo de 

obsolescência – determinados aqui por espaços urbanos subutilizados – e que 

consideramos que nenhum dos conceitos anteriores os estuda na sua plenitude, fazendo 

apenas uma referência a eles mais ou menos indirecta e abstracta, uma vez que o conceito 

de vague considera o carácter improdutivo e obsoleto dos espaços urbanos, mas tendo 

como base a definição de espaço vazio.  

Estamos igualmente interessados nessa característica de improdutividade e 

obsolescência, mas agora para todos os espaços, vazios ou não, com uso ou não, ocupados 

ou não.  

Como tal, colocamos como hipótese de estudo três tipologias de espaço urbano – 

desocupado, desafectado e subutilizado – tendo como base os diferentes tipos de 

obsolescência estudados em Carmona
161

 para justificar a sua classificação.  

Os conceitos de ‘vazio urbano’ e terrain vague consideram as duas primeiras 

tipologias, deixando de parte os espaços urbanos subutilizados, que embora sejam espaços 

com uso e ocupação, já entraram num processo de obsolescência, atribuindo-lhes também 

um carácter expectante: enquanto esperam, ainda mantém um uso e ocupação que já não é 

a mais eficaz e eficiente para a cidade.  

A avaliação desta tipologia de espaço é mais subjectiva, mas todos estes conceitos 

têm implícita a ideia de transformação da identidade, a qual já não se pode considerar 

como estática e única.  
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1.4.4 Conceitos Baseados No Tempo – Ciclo De Vida.  

 

Figura 74: Tempo, um ciclo de vida (Fonte: GettyImages.pt) 

 

Consideraremos o conceito de ‘espaços urbanos obsoletos’ como estudo para esta 

dissertação. Baseamo-nos no conceito de ‘ciclo de vida’ e transportamo-lo para estes 

espaços da cidade, focando-nos especialmente a partir do momento em que eles entram 

num processo de obsolescência.  

 

Espaços Urbanos Obsoletos 

  

Espaço urbano refere-se a todos os espaços dentro do território urbano, da cidade. 

Esses espaços podem ter ou não construções mas a sua classificação não depende só disso, 

aliás alicerça-se no grau de obsolescência desses espaços/construções na cidade actual. 

Como tal, os espaços urbanos obsoletos pretendem classificar espaços urbanos que já 

entraram num processo de obsolescência.  

Importa ressalvar que muitas vezes a palavra ‘obsoleto’ ou ‘obsolescência’ é 

associada a um estado de deterioração do edificado muito adiantado, ou a espaços urbanos 

muito degradados. Efectivamente, esses espaços já estão num processo de obsolescência 

avançado, no entanto este processo tem vários estágios que não implicam condições de 

degradação limites.  

A proposta para um processo de obsolescência partiu do conceito de ‘ciclo de 

vida’
162

, neste caso aplicado aos espaços da cidade.  

O ciclo de vida divide-se em várias fases: concepção, definição, produção, operação 

e obsolescência. A cada uma dessas fases corresponde um momento:  
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forma a serem introduzidos ou reintroduzidos na cidade;  

tempo em que estão em pleno uso;  

 obsolescência dos espaços urbanos/edifícios, é um momento de 

desaceleração onde se ponderam as estratégias de revitalização;.  

 

Um bom exemplo que traduz o ciclo de vida, neste caso de um edifício:  

“Um edifício é construído, é-lhe atribuída uma função e é colocado num local para 

cumprir essa função. À medida que envelhece e o mundo à sua volta muda assim 

como os factores relacionados com a sua rentabilidade, o edifício vai se tornando 

cada vez mais obsolescente relativamente a novos edifícios. Eventualmente fica 

sem uso e é abandonado e/ou demolido e o local redesenvolvido.”
163

  

Pode haver espaços/edifícios que nunca entrem em processos de obsolescência 

porque se actua ainda numa fase de operação (gestão estratégica).  A obsolescência pode-se 

traduzir pela redução da vida útil de um bem capital. Os espaços urbanos, assim como os 

edifícios que os integram tornam-se obsolescentes devido à sua incapacidade de se adaptar 

às mudanças, sejam elas de ordem tecnológica, económica, sociocultural, ou física 

(ambiental).  

Nos espaços urbanos obsoletos, o processo de obsolescência traduz-se em cinco 

dimensões, sendo que algumas estão mais relacionadas com os edifícios e/ou as suas 

funções, enquanto que outras estão mais relacionadas com os espaços urbanos em si 

(CARMONA, 2003):  

1. Obsolescência Física/Estrutural: é relativa tanto ao espaço urbano como ao 

edifício e tem como causa vários factores relacionados essencialmente com as 

condições ambientais e com o seu envelhecimento associado à fraca manutenção;  

2. Obsolescência Funcional: quando os espaços ou edifícios não estão actualmente 

‘aptos’ para o seu uso corrente ou quando o seu uso não é o mais adequado tendo 

em vista um contexto geral da cidade. Consideraremos também espaços sem uso 

sendo que esse seria o seu grau maior de obsolescência funcional. São 

essencialmente os espaços urbanos subutilizados, ou no limite, quando o uso já não 

se aplica, os espaços urbanos desafectados;  
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3. Obsolescência Locacional: está mais relacionado com o espaço do que 

propriamente com o edifício. Traduz-se essencialmente na sua localização fixa 

relativamente à mudança, seja em padrões de acessibilidade, custo de trabalhos, 

entre outros.  

4. Obsolescência Legal: quando são introduzidas regras de funcionalidade, seja 

nos edifícios ou nos espaços, que estes não têm ou não conseguem ter.  

5. Obsolescência de Imagem: ligados essencialmente às percepções de mudança, 

onde os valores se alteram e necessariamente a imagem dos espaços ou edifícios. 

Consideraremos ainda espaços cuja imagem afecta negativamente a paisagem e o 

ambiente urbano, tendo noção que este tipo de avaliação é mais subjectiva.  

Neste processo existem vários graus de obsolescência (muito, médio, pouco) que 

são determinados pela forma como as características do espaço resistem ou não à mudança 

(CARMONA, 2003): 

- A elasticidade que é a capacidade dos espaços urbanos para resistirem à mudança 

sem deformação excessiva, resistindo fisicamente e estruturalmente à 

obsolescência;  

- E a robustez que é a capacidade dos espaços urbanos em acomodarem a 

mudança, isto é a sua capacidade de adaptabilidade que se traduzem em poucas 

mudanças na sua forma física, resistindo à obsolescência funcional. No entanto, a 

robustez refere-se também à capacidade do espaço se adaptar a novos significados 

que decorrem de valores e símbolos, tem a ver com o carácter do espaço. Um 

espaço com uma ‘grande personalidade’ tem capacidade para se ‘reciclar’ no que 

diz respeito ao significado, memorias e valores que representa.  

Carmona
164

 determina a obsolescência relativa ou económica como aquela que 

tem atenção aos custos das oportunidades alternativas e que está presente nas cinco 

dimensões definidas anteriormente. A viabilidade económica é sempre um factor a ter em 

conta na reactivação de um espaço na cidade. Entenda-se por reactivação a eliminação do 

seu estado de obsolescência.  

 “Deste modo a arquitectura e o desenho urbano quando projectam o seu desejo 

perante um espaço vazio, um ‘terrain vague’, parece que não podem fazer outra 

coisa mais do que introduzir transformações radicais, mudando a alienação pela 
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cidadania e pretendendo, a todo o custo, desfazer a magia incontaminada do 

obsoleto no realismo da eficácia” 
165

 

No entanto, estes espaços urbanos obsoletos em condição expectante, embora actualmente 

possa não ser reaproveitados para integrar o ‘ciclo de vida’ da cidade, são espaços em 

stand by, estão disponíveis para alterar a o seu estado no futuro. Com isto pretende-se dizer 

que não é por ser obsolescente ou estar num processo de obsolescência que é necessária 

uma solução rápida e eficaz para esses espaços e que essa solução passe, no caso de 

estarem vazios, pelo seu preenchimento. É sim importante identificá-los enquanto espaços 

urbanos obsolescentes e caracterizar o(s) tipo(s) de obsolescência(s).  

 

Tipologias de Obsolescência  

 

Para a compreensão do processo de obsolescência, importa definir primeiro quais as 

tipologias de espaços urbanos que o podem integrar. Como tal, os espaços urbanos 

obsoletos podem ser classificados em três tipologias: espaços urbanos desocupados, 

espaços urbanos desafectados e espaços urbanos subutilizados.  

a) Espaços Urbanos Desocupados: como o próprio nome indica, a classificação 

depende da sua ocupação, ou neste caso da falta dela. Estes espaços não têm 

ocupação física, isto é, edificações. São efectivamente vazios na cidade. O facto de 

serem vazios não quer dizer que tenham de ser ocupados, até porque, como já 

vimos anteriormente existem espaços urbanos desocupados significantes, cuja 

ausência é o elemento-chave. Podem ser espaços que contém memórias associadas 

a determinadas colectividades, mesmo sem nenhum remanescente físico.  

b) Espaços Urbanos Desafectados: são espaços que não têm uso actual, 

normalmente edificados. Estas construções estão devolutas, no sentido em que não 

são usadas, independentemente do seu estado de conservação. Estes espaços 

permanecem no tempo e no espaço e remetem para memórias através da sua 

presença física. O conceito de ‘vazio urbano’ ou terrain vague comporta estas duas 

categorias de espaços.  

c) Espaços urbanos subutilizados: são espaços que têm uma ocupação e/ou uso, 

mas que actualmente essa ocupação/uso é inadequada, ou esses espaços têm 

potencial para um uso/ocupação mais eficaz e eficiente no tecido urbano enquanto 
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um todo. É importante perceber que se tratam de estruturas activas, mesmo que do 

ponto de vista da cidade, pouco viáveis.  

 

Esta última classificação é a mais difícil de avaliar porque entra com contextos 

relativamente empíricos e questionáveis. Como tal, entende-se que as dimensões de 

obsolescência apontadas são uma grande ajuda para estabelecer todas as classificações, 

mas especialmente esta.  

Importa também ressalvar o carácter temporário/transitório destas classificações. 

Estes espaços, à semelhança dos ‘vazios urbanos’ ou terrain vague pretendem ter uma 

dinâmica de transformação, um carácter de transitoriedade associado e um sentido 

estratégico e de oportunidade para o espaço urbano no geral.  

 

 

Processo de Formação, Permanência e Transformação  

 

Os espaços urbanos, que vimos analisando, têm potencialidade enquanto elementos 

chave para novos projectos de requalificação e renovação urbana, uma vez que pontuam o 

tecido consolidado e permitem na intervenção, maiores graus de liberdade e estruturação. 

 É importante avaliar, antes de mais, o processo de formação dos espaços urbanos 

obsoletos. Este processo decorre ao longo do tempo e tem implicações físicas e simbólicas 

nestes espaços.  

Para o fazermos, temos de responder a três questões base:  

1. Quais as razões que levaram à formação destes espaços e à sua permanência no 

território urbano?  

2. Quais as relações que estes espaços estabelecem com o tecido urbano actual?  

3. Qual o seu impacto na dinâmica urbana? 

 

Este tipo de avaliação nem sempre é fácil uma vez que estes espaços urbanos não 

surgem simplesmente, sendo sim resultado da ocupação do território que ocorre à sua 

volta. Interessa-nos responder a estas perguntas uma vez que, para a elaboração de 

estratégias e cenários para esses espaços, é importante a análise do seu processo de 

formação pois ajudam-nos a perceber de que modo determinadas soluções não servem, seja 

do ponto de vista físico, seja do ponto de vista simbólico.  
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Da observação da paisagem resultando de mutações ao longo do tempo, 

conseguimos reunir pistas de modo a compreender os espaços urbanos e a sua formação. 

Este estudo está intrinsecamente ligada à construção desse espaço no tempo e, quando caso 

disso, à observação das diferentes sobreposições que ocorreram na paisagem e 

transformaram o espaço no que ele hoje é, e que muitas vezes contribuem para a sua 

condição de obsolescência.  

Partindo daquela noção de tempo no espaço, que se traduz em sobreposições de 

paisagens urbanas ou não, Dittmar
166

 elabora uma classificação que nos parece relevante 

para analisar os espaços urbanos obsoletos segundo a sua permanência e transformação:  

Espaços Estáveis: são os mesmos espaços com os mesmos significados, isto é 

ao longo do tempo mantém-se com a mesma matriz espacial e com o mesmo 

significado, no seu ciclo de vida sempre foram assim desde a sua ‘criação’. O 

passado permanece pela força dos elementos. Paisagem permanece e não se 

transformou.  

Espaços Re-Significados: são os mesmos espaços mas com novos significados, 

ou seja a matriz espacial é a mesma, mas ao longo do tempo houve uma 

transformação no seu significado, são espaços que já tiveram mais do que um 

significado e isso pode-se traduzir ou não em indícios na paisagem (normalmente 

sim). Existe sobreposição. Esta condição está intrinsecamente ligada ao estado de 

obsolescência em que se encontra actualmente e que lhe atribui esse significado. O 

passado foi revestido com novos usos. Paisagem permanece e transformou-se por 

sobreposição de significado.  

Espaços em Ruptura: ruptura no espaço sem uso e sem significado. São apenas 

lembranças ou lugares de memória. Paisagem não permanece (pelo menos 

totalmente) e transformou-se por perda de significado  

Espaços Apagados: ruptura nos espaços com eliminação dos indícios. São 

espaços que através de investigação histórica estamos em condições de saber que 

tipo de espaços eram e que significados abarcavam, mas que actualmente a partir da 

observação dos mesmos não existem indícios que o indiquem. Os novos usos, não 

planeados, apagam os indícios dos antigos. Paisagem não permanece (de todo) e 

transformou-se por eliminação do significado.  
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 Este tipo de classificação analítica decorre do estudado anterior - processos de 

formação - dos espaços urbanos obsoletos e permite-nos avaliar as dinâmicas de 

transformação inerentes a estes espaços, segundo esta tipologia e aplicá-la na elaboração 

de estratégias e cenários futuros. 
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CAPÍTULO 2. Casos de Estudo 

 

2.1. O Arquétipo Clássico de espaços urbanos interiores cobertos: As Ruas 

Cobertas de Paris 

 

As ruas cobertas de Paris são um caso de referência no estudo das evoluções 

tipológicas dos espaços públicos da cidade na medida em que surgem, como já vimos, de 

necessidades específicas de uma sociedade em profundas mudanças, à procura de novos 

locais de interacção e representação social, de passeio lúdico e de consumo. 

Para este trabalho, poderíamos analisar inúmeros exemplos de espaços urbanos 

interiores (Ruas cobertas) tanto em Paris como em algumas das principais cidades 

europeias, principalmente Bruxelas, mas devido a ter experienciado sensorialmente apenas 

a primeira, considerei assim três passagens, situadas no Boulevard de Montmartre como 

casos de estudo: a Passage des Panoramas, a Passage Jouffroy e a Passage Verdeau. Estas 

passagens, em conjunto, criam um sistema pedonal de 350m alternativo às Rue du 

Faubourg Montmartre e Rue Vivienne. 

 

2.1.1. Origem 

 

Entre 1790 e 1830, a zona situada na margem Norte do Sena, em Paris, entre o 

Palais- Royal e os boulevards, sofreu enormes transformações com as novas formas de 

distribuição comercial e o aparecimento da loja e da montra. O novo interesse e 

necessidade de circulação exigiam novas vias de comunicação que permitissem o passeio, 

a deambulação sem destino e a ligação de todos os pontos o mais directamente possível. 

Foram abertas e rectificadas ruas, foram divididos os jardins e construídos edifícios com 

comércio no piso térreo. Ao mesmo tempo, foram introduzidos novos equipamentos 

públicos, como a Bolsa, que tornaram a zona um centro frequentado por pessoas abastadas. 

Paralelamente, novos teatros, hotéis, salões de chá e cafés foram aparecendo, concorrendo 

directamente com o Palais-Royal, situado a algumas ruas de distância. Estes novos locais 

de socialização de Paris foram-se desenvolvendo ao longo dos novos boulevards 

haussmanianos, tirando partido das suas confortáveis laterais densamente arborizadas. 
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Passage des Panoramas 

 

A Passage des Panoramas é a primeira passagem coberta da zona referida e a 

primeira verdadeiramente importante em Paris. Construída em 1799, teve na sua base uma 

operação imobiliária do armador de barcos americano William Thayer, que adquiriu o 

Hôtel Montmorency após este ter sido nacionalizado durante a Revolução Francesa, 

sobrepondo-lhe, posteriormente, a passagem. A intenção de abrir a passagem era a de 

facilitar o acesso às salas dos panoramas, ligando a Rue Saint-Marc e o Boulevard 

Montmartre, permitindo também a ligação do movimentado Palais-Royal e da Bolsa de 

Paris ao mesmo boulevard, tendo em si integradas um conjunto de luxuosas boutiques. 

Em 1837, a passagem foi transformada de modo a responder às alterações urbanas 

que tinham vindo a decorrer na envolvente, ficando à responsabilidade do arquitecto Jean-

Louis Grisart a reformulação da passagem original, acrescentando-lhe novas alas que 

comunicavam com as novas ruas contíguas ao lote. Nesta reformulação, a passagem foi 

também articulada com o Théâtre des Variétés que tinha sido inaugurado em 1807, sendo 

redesenhada a entrada dos actores integrando-a no interior da passagem. 

A parte Norte da passagem chegou até aos dias de hoje em excelente estado de 

conservação, mantendo as características originais, tendo a parte Sul sofrido, em 1989, 

uma modificação profunda e bastante intrusiva, pela construção de um edifício de 

habitação, descaracterizando-a parcialmente. 

 

Passage Jouffroy e Passage Verdeau 

 

As Passage Jouffroy e Passage Verdeau foram obra dos mesmos promotores 

privados, M. Jouffroy e M. Verdeau, sendo que a sua concepção e construção datam do 

mesmo período, nos anos de 1845 e 1846. Pela sua localização, estas novas passagens 

procuraram tirar partido do sucesso e “bom nome” da Passage des Panoramas, já 

existente. 

A primeira passagem a ser construída – a Passage Jouffroy – é da autoria dos 

arquitectos François Destailleur e Romain de Bourges. A parcela central do terreno 

corresponde a um fragmento dos jardins do Hôtel Aguado, hoje convertido em Mairie 

(Câmara Municipal) do 9º distrito de Paris. A entrada principal sobre o boulevard foi 

aberta atravessando o actual Hôtel Chopin. Este hotel manteve, desde a construção da 

passagem, uma relação funcional bastante estreita, possuindo duas entradas através do 
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interior da passagem. Em 1882, o desenhador Alfred Grévin abriu o Musée Grévin no 

terreno contíguo à passagem, a este, utilizando-a, também, como possível entrada. 

A Passage Verdeau foi projectada pelos mesmos arquitectos da Passage Jouffroy e 

a sua construção completou o eixo pedonal constituído pelas três passagens, permitindo 

que a Passage Jouffroy e a Passage Verdeau pudessem competir com a movimentada Rue 

du Faubourg Montmartre, seduzindo o tráfego pedonal que, vindo de Norte, se dirigia ao 

boulevard. 

 

2.1.2. Caracterização Jurídico-administrativa 

 

Tutela 

 

As três passagens em estudo têm como proprietários pessoas particulares, o caso da 

Passage des Panoramas e da Passage Jouffroy, e o estado, no caso da Passage Verdeau. 

As lojas funcionam em regime de arrendamento. 

 

Direito de Utilização 

 

A sua utilização é aberta a todos os indivíduos, desconhecendo-se a existência de 

um regulamento de funcionamento, ou de quaisquer meios físicos (vídeo-vigilância, 

segurança, etc.) que tenham efeito dissuasor da utilização do espaço. 

O horário de abertura ao público varia no tempo, sendo a Passage Jouffroy a que 

tem um período de funcionamento diário mais reduzido – das 7:30 às 20:30 – e a Passage 

dês Panoramas a que apresenta um período de funcionamento mais alargado – das 6:00 às 

00:00. É também importante referir que o horário de funcionamento dos estabelecimentos 

comerciais que se situam no interior das passagens é independente dos horários acima 

mencionados, o que significa que existem períodos em que as passagens funcionam 

somente como espaço de circulação, sendo este factor exemplificativo da mais valia destes 

espaços na rede de mobilidades pedonais urbanas. 
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2.1.3. Caracterização Espacial 

Integração Urbana 

 

- À escala da cidade: 

 

 

Figura 75: Localização – Paris, vista aérea parcial, margem direita do Sena. 

 

Uma das características marcantes do sistema pedonal em estudo é a sua integração 

na rede de ruas e boulevards envolventes. Esta é, aliás, a sua característica urbana mais 

marcante. Os espaços gerados pelas passagens integram-se no sistema de ruas e boulevards 

que compõem as mobilidades pedonais (e de veículos) do 2º e 9º distritos de Paris, onde o 

Louvre, a Bolsa, a Place Vandôme e a Ópera se apresentam como principais marcos 

urbanos. 
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- À escala das ruas envolventes: 

 

 

Figura 76: Paris, vista aérea parcial. 

 

Numa escala de proximidade, as passagens em estudo propõem um percurso de 

acesso ao Boulevard Montmartre, a Norte e a Sul, alternativo à Rue du Faubourg 

Montmartre e à Rue Vivienne. A sua relação com o boulevard é efectivada através da 

continuidade pedonal entre o espaço exterior do boulevard, de passeios generosos e 

arborizados, e o espaço interior das passagens, protegido das condições climatéricas 

adversas e do ruído do tráfego automóvel. 
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- Relação com o exterior: 

 

A separação entre o espaço das passagens e o espaço exterior é claramente 

identificável no limite edificado dos quarteirões onde as passagens se inserem. As suas 

entradas são celebradas por portais cujo desenho se destaca hierarquicamente dos restantes 

elementos de fachada dos edifícios que compõem o quarteirão. 

A continuidade dos percursos pedonais criados pelas passagens têm repercussões 

no desenho do espaço público exterior, sendo os eixos de atravessamento da via 

assinalados com a presença de passadeiras para peões e consequente proibição de 

estacionamento automóvel junto ao passeio. 

 

Figura 77: Paris, Passage des Panoramas.  (Fonte: desconhecida) 

Figura 78:Paris, Passage Verdeau.  (Fonte:desconhecida) 
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Figura 79: Paris, Passage Jouffory vista do Boulevard Montmartre. (Fonte: desconhecida) 

Figura 80: Paris, Passage Jouffroy vista da Rue de la Grange B. (Fonte: desconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

Espaço Interior 

 

- Organização Interna: 

 

 

Figura 81: Organização interna; Legenda: verde – comércio; rosa – Thèatre de Varietes; 

azul claro – Musée Grévin; azul escuro – Palais Oriental; laranja – Acesso Hotel 

. 

Ao longo de todas as alas das passagens vão-se organizando as pequenas lojas, que 

acompanham o espaço central da passagem através das suas vitrinas. Estes espaços 

comerciais reservam a área do piso térreo para a exposição dos produtos, remetendo para 
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um piso superior os arrumos, escritório ou oficina, que comunicam com a passagem por 

intermédio de um vão simples. 

 

- Usos: 

Uma constatação que decorre directamente de percorrer o espaço das passagens é a 

especialização da oferta comercial de cada uma delas: 

- Passage des Panoramas – na zona Sul existem lojas de fotocópias, clube de vídeo 

e alguns restaurantes indianos. A zona central está ocupada por gravuristas e lojas de 

filatelia. Na zona Norte existem vários cafés e salões de chá que se apropriam de parte da 

circulação central da passagem com as suas esplanadas. É de referir também a existência 

de uma entrada de actores para o Théâtre des Variétés; 

- Passage Jouffroy – na ala Sul existem várias lojas de brinquedos, modistas e o 

Palais Oriental. Também nesta ala se situam os acessos internos ao Hôtel Chopin e ao 

Musée Gravin. A ala Norte é dominada por uma livraria e respectivas montras no exterior 

da loja; 

- Passage Verdeau – as galerias de arte e lojas de antiguidades dominam 

claramente o ambiente desta passagem, apenas interrompido por um pequeno 

bar/restaurante que ocupa parte da passagem com a respectiva esplanada. 

 

Figura 82: Passage des Panoramas, circulação interior. (Fonte: desconhecida) 

Figura 83: Passage Jouffroy, circulação interior, ala Sul. (Fonte: desconhecida) 
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Figura 84: Passage Jouffroy, circulação interior, ala Norte.(Fonte: desconhecida) 

Figura 85: Passage Verdeau, circulação interior (Fonte: http://www.pbase.com) 

 

- Dimensão do Espaço Interior: 

 

Figura 86: Dimensão do espaço interior e secções-tipo 

 

http://www.pbase.com/
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Como foi já referido anteriormente, o comprimento dos espaços interiores das três 

passagens varia consoante a dimensão e a forma do lote onde estão inseridas. Ao longo do 

corredor principal, as montras das lojas ocupam de forma modular toda a sua extensão. 

Estes módulos são semelhantes nas três passagens e medem aproximadamente 4m de 

largura por 4m de altura. 

 

- Desenho Interior e Materiais Utilizados: 

 

Uma das características mais marcantes destes espaços são as coberturas em ferro e 

vidro que permitem a iluminação zenital da circulação principal das passagens. Entre os 

exemplos estudados, a Passage des Panoramas é a que apresenta um sistema de cobertura 

mais modesto, beneficiando a Passage Jouffroy e a Passage Verdeau das melhorias 

técnicas mais tardias na aplicação do ferro e do vidro. 

Outro aspecto relevante no desenho das coberturas dos espaços em estudo é a 

possibilidade de existência de ventilação natural, de modo a regular a temperatura do 

interior e mitigar os efeitos do sobreaquecimento do espaço interior provocados pela 

transparência da cobertura. 
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Figura 87: Desenho e secções-tipo das coberturas das passagens em estudo: Passage des 

Panoramas, Passages Jouffroy e Passage Verdeau. 

 

No que se refere aos pavimentos, é de referir a qualidade dos revestimentos dos 

espaços de circulação, de carácter assumidamente mais nobre e cuidado que o da rua 

exterior. Das passagens em estudo, a Passage Jouffroy e a Passage Verdeau apresentam os 

seus pavimentos em pedra natural, sendo todo o espaço de circulação principal revestido 

com o mesmo padrão, enquanto que a Passage des Panoramas sofreu já algumas 

intervenções que descaracterizaram o pavimento na sua continuidade de formas e 

materiais. 

Também o desenho das fachadas interiores da circulação principal se apresenta 

como um factor que caracteriza fortemente o espaço das passagens. Para além de procurar 

recriar a fachada de rua exterior através do desenho dos elementos que a constituem, o 

espaço principal das passagens é marcado, longitudinalmente, pela presença de elementos 

que se repetem modularmente e que garantem a uniformidade e coesão do desenho: 

Passage dês Panoramas – pilares trabalhados e revestidos em mármore e pela fachada e 

vãos das sobrelojas; Passage Jouffroy e Passage Verdeau - desenho homogéneo da 

caixilharia das montras das lojas e sobre-lojas. 
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Nos intervalos deixados entre elementos modulares, cada loja personaliza a área de 

fachada de que dispõe adoptando, na maioria das situações, um desenho de fachada 

bastante elaborado e ornamentado que recria a montra de loja exterior, aqui com contacto 

visual para o espaço de circulação da passagem. 

No seguimento da ornamentação das frentes de loja, a sinalética relativa à 

identificação das diferentes lojas é também um elemento marcante nas passagens em 

estudo, sendo que é na Passage des Panoramas que este se manifesta com maior 

intensidade. 

 

Figura 88: Circulação interior: Passage Jouffroy e dês Panoramas (Fonte: descohecida) 
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2.1.4. Características Sócio-culturais 

 

Público 

 

Em termos do público, pode considerar-se que a afluência aos espaços das 

passagens está directamente relacionada com dois factores: a proximidade física ao 

boulevard e a especialização da oferta comercial das lojas existentes. Estes factores têm 

como consequência directa a diversificação dos ambientes de cada uma delas. Se a 

Passage des Panoramas e a ala Sul da Passage Jouffroy apresentam, pela variedade 

comercial e proximidade ao boulevard, uma utilização mais intensa e diversa, onde turistas 

e locais convivem nas pequenas esplanadas, salões de chá e lojas de brinquedos, à medida 

que caminhamos para Norte, o ambiente das passagens torna-se mais calmo e exclusivo, 

convidando à observação demorada dos livros, quadros e gravuras antigas. Pode 

considerar-se que, na Passage Jouffroy, o ponto de charneira desta dualidade de ambientes 

é a quebra da continuidade do corredor de circulação central que dilui a influência da 

proximidade do boulevard, juntamente com a ausência de um equipamento relacionado 

com a Passage Verdeau (como o Musée Grevin). 

 

Identidade e Valor Simbólico 

 

As passagens em estudo beneficiam do mesmo interesse histórico e turístico que as 

restantes passagens de Paris, sendo presença frequente no postal turístico da cidade. Se, 

hoje em dia, estes espaços não possuem a mesma intensidade que os tornou famosos 

durante o século XIX, esse interesse foi substituído por um valor simbólico dos mesmos. 

As passagens valem, também, pelo que foram, pelos mundos que nos oferecem ao 

imaginário quando os percorremos. 

 

2.1.5. Reflexões Conclusivas 

 

O ambiente das passagens em estudo resulta directamente das características 

descritas anteriormente. Através da sua integração urbana, desenho e materiais utilizados, 

sinalética e iluminação natural zenital, os espaços analisados pretendem recriar a rua 

tradicional da cidade, procuram uma certa familiaridade com o espaço exterior, o que se 
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apresenta como factor adjuvante da sua utilização, na medida em que o utilizador não 

sentirá que está a entrar no domínio do privado, do doméstico. 

No entanto, por possuir limites físicos bastante definidos em relação ao espaço 

exterior, daí resulta um ambiente ambíguo, uma certa introversão espacial. Esta introversão 

está claramente presente no ambiente da passagem. O silêncio em relação ao ruído 

automóvel, a ausência das condições climatéricas adversas, a luz tépida filtrada pelas 

coberturas em ferro e vidro, contribuem para o distanciamento em relação ao mundo 

exterior, para um ambiente que não pertence ao tempo e espaço exterior e que, no entanto, 

procura recriar. 

Mas este distanciamento não significa que, na sua utilização e no seu público, as 

passagens vejam a sua importância reduzida enquanto alternativa aos percursos pedonais 

exteriores. A sua integração urbana procura, precisamente, que estes espaços sejam parte 

constituinte dos percursos pedonais da cidade. A sua interligação com outros programas de 

interesse, nomeadamente com os equipamentos culturais e hotéis, garante um âmbito de 

utilização mais alargado bem como uma diversificação do público, contribuindo para um 

fluxo pedonal constante. A sua utilização é livre, promovida pela intensa sinalética e 

anunciando-se através dos portais de entrada. 

Pela dimensão do espaço interior das passagens, que apresenta uma escala única 

que se situa entre a rua exterior urbana e a circulação doméstica, a sua existência enriquece 

a experiência urbana de quem percorre a cidade, permitindo o deambular e o contacto 

humano inclusivo e de proximidade, no conforto de um espaço protegido dos elementos 

exteriores adversos. 
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CAPÍTULO 3. Conclusões e Aplicação ao Projecto 

 

Na presente dissertação estudámos os espaços urbanos interiores, nas sua relação 

com o invólucro construído que os delimita e com o espaço público da cidade. 

 Prosseguindo os objectivos inicialmente apontados, podemos concluir que, ao 

longo da história, a tipologia de espaço estudada conheceu várias aplicações distintas nos 

usos, nas formas e na importância para o espaço social da cidade. Dessa abordagem, 

percebe-se que os espaços em estudo são representativos dos modos de vida das diferentes 

épocas, desde a estreita relação entre o comércio e a sociedade islâmica, passando pelo 

passeio lúdico e o comércio de luxo do século XIX, até à sua importância nos espaços de 

consumo e de mobilidade do século XX. 

Concluiu-se ainda que, na cidade contemporânea, a procura da interioridade é uma 

tendência que se tem vindo a verificar no decorrer do século XX, catalizada pela 

deterioração do espaço público da cidade pelo automóvel e pelo fenómeno da ágorafobia, 

promovendo o desenvolvimento de novos espaços mais complexos, como o centro 

comercial, alienados da cidade exterior, funcionando segundo as suas próprias regras de 

controlo e admissão, muitas vezes discriminatórias em vez de inclusivas. 

 Transversalmente a todos estes períodos, percebe-se que a procura da protecção do 

invólucro construído, de modo a permitir uma maior comodidade das actividades 

normalmente características do espaço público exterior, é uma das razões para introdução 

deste tipo de espaços na cidade. Eles permitem a associação do movimento pedonal da rua 

exterior à protecção contra os elementos adversos, maximizando a possibilidade de 

interacção entre os indivíduos e contribuindo para uma utilização alargada do espaço. 

 Quanto ao nosso objectivo de classificação tipológica, podemos concluir que, como 

consequência da associação do espaço protegido ao movimento, os espaços em estudo 

tornam-se prestadores de um serviço que se verifica poder ser de três naturezas distintas: 

a) facilitar um itinerário, ao permitir uma ligação mais eficaz e cómoda entre dois 

pontosdistintos da cidade; 

b) permitir a existência de uma oferta comercial que dinamiza e diversifica as 

actividades que decorrem nesse mesmo espaço, pela proximidade ao indivíduo que 

decorre da presença de um fluxo de atravessamento; 

c) facilitar a interligação entre os diferentes meios de transporte individuais e 

colectivos com a cidade. 



 

 

140 

 

Por permitirem a ligação entre zonas distintas da cidade, diferentes tipos de 

transporte ou espaços de diferentes graus de privacidade, os espaços em estudo são ainda 

espaços de carácter “transitório”. Esta condição leva a alguma ambiguidade na sua 

classificação: por se situarem maioritariamente em solo privado, levantam problemas na 

sua denominação de “espaço público”, estando dependente dos factores que facilitam a sua 

apropriação pelos utilizadores, como a integração urbana, os códigos de conduta, etc; pela 

introversão espacial das vivências da cidade, através do desenho e materiais utilizados, mas 

que necessitam de um fluxo de atravessamento para sobreviver, quase sempre com origem 

na cidade exterior, levantam duvidas na classificação de interior / exterior. 

 Outra linha de conclusões que decorre deste trabalho, relaciona-se com o actual 

estado da arte. Pela bibliografia estudada, é notória a abundância de estudos aprofundados 

dos exemplos clássicos dos espaços urbanos interiores, sendo as passagens parisienses o 

exemplo mais amplamente estudo, por vários autores. No entanto, este panorama contrasta 

com a inexistência de estudos mais recentes que se dediquem à evolução tipológica destes 

espaços a partir da segunda metade do século transacto. A crescente complexidade de 

relações entre o espaço privado e o espaço público da cidade contemporânea e de uma 

nova escala, a consequente crescente complexidade espacial das relações dos novos 

edifícios com o espaço colectivo, justificam um novo estudo aprofundado, para o qual se 

considera que este trabalho pode ser um ponto de partida. 

 Com o objectivo de sistematizar os conhecimentos adquiridos com a elaboração 

deste trabalho, procede-se de seguida à exposição de algumas recomendações de projecto, 

que têm por objectivo indicar alguns factores que devem ser levados em conta no desenho 

deste tipo de espaços. Assim, considera se que os espaços urbanos interiores deverão 

possuir algumas das seguintes características: 

- Tirar partido de um possível fluxo de atravessamento. Logo, devem permitir a 

ligação entre pontos distintos da cidade, pontos marcantes ou entre diferentes ruas 

movimentadas de interesse; 

- Prolongar espaços públicos existentes de modo a contribuir para a sua diversidade 

e a continuidade espacial promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão do espaço de 

passagem na rede de espaços públicos da cidade; 

- Tirar partido, sempre que possível, da iluminação zenital e dos factores sazonais 

exteriores (como a brisa, o cheiro da chuva, etc.) de modo a promover um 

relacionamento mais consistente com os espaços exteriores; 
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- O desenho e materiais das fachadas interiores devem ser de carácter 

marcadamente exterior de modo a encorajar a sua utilização pelos utilizadores do 

espaço público exterior e evitar a sensação de entrar em domínio de outrem; 

- Evitar a existência de barreiras arquitectónicas no acesso ao espaço de passagem, 

pelas mesmas razões já referidas no ponto anterior; 

- Associar o uso comercial e de equipamentos ao espaço da passagem, de modo a 

intensificar a vivência do espaço e alargar o âmbito da sua utilização, promovendo 

os fenómenos de identificação e apropriação espacial. 
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