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APRESENTAÇÃO

A Cidade de Jan Gehl:
Copenhaga como laboratório urbano

Matilde Camacho Félix

A presente dissertação consiste num estudo das ideologias do arquitecto dinamarquês
Jan Gehl associado a uma análise da cidade de Copenhaga. Deste modo, propõe-se
estudar como a influência de Jan Gehl se reflecte no desenvolvimento de um modo de
vida sustentável, com espaços urbanos que suportam a vida urbana e a interacção
entre habitantes, numa abordagem vocacionada para o peão em detrimento do
automóvel.
Assim sendo, depois de uma breve análise da evolução da cidade desde a Revolução
Industrial e os factores determinantes na sua definição, explora-se uma das, senão a
mais importante, corrente de pensamento adoptada por muitos arquitectos e
urbanistas após a industrialização – o urbanismo moderno – e de como este criou
muitos problemas que se tentam resolver hoje em dia.
A influência dos princípios do urbanismo moderno e as suas consequências tanto a
nível formal e estrutural, como a nível social, são o ponto de partida e a principal
motivação para o trabalho de Jan Gehl, cujo papel na mudança do paradigma do
planeamento urbano, de um urbanismo moderno ideológico para uma abordagem
focada nas pessoas, é inegável.

Palavras-chave: Jan Gehl, Cidade, Copenhaga, Urbanismo.

PRESENTATION

Jan Gehl’s City:
Copenhagen as an urban laboratory

Matilde Camacho Félix
The present dissertation concerns a study of Jan Gehl’s ideologies, associated with an
analysis of the city of Copenhagen. Thus, the investigation sets out to understand how
the influence of Jan Gehl is reflected in the development of a sustainable way of living,
through urban spaces that support urban life and interaction between people, with an
approach oriented towards pedestrians to the detriment of the car.
Therefore, after a brief analysis on the evolution of the city since the Industrial
Revolution and the determining factors in its definition, the study moves onto exploring
one of, if not the most important, ideology adopted by architects and urbanists after
industrialization – modern urbanism – and how it triggered a lot of the problems that
cities are faced with to this day.
The influence of the principles found in modern urbanism and its consequences both
formal and structural, as well as social, are the starting point and main motivation for
Jan Gehl’s work, whose role in shifting the paradigm of urban planning from a modern
urban ideology to a people-centered approach is undeniable.

Keywords: Jan Gehl, City, Copenhagen, Urbanism.
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A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

1. INTRODUÇÃO
A presente dissertação consiste num estudo das ideologias do arquitecto dinamarquês
Jan Gehl associadamente a uma análise da cidade de Copenhaga, na tentativa de
perceber como a influência de Jan Gehl se reflecte nesta cidade, que promove a
interação entre habitantes, bem como um modo de vida sustentável e, ao mesmo
tempo, oferece alternativas ao automóvel individual, de forma a que seja possível
tornar a cidade livre de poluição e vocacionada para o peão em detrimento do
automóvel. De outro modo, estuda-se também a forma como a cidade evoluíu ao
longo dos anos e quais os factores determinantes na sua definição, bem como as
novas formas de pensamento que os arquitectos e urbanistas adoptaram devido à
extrema evolução do padrão de vida da sociedade no período do pós-revolução
industrial.
A principal motivação para a escolha deste tema reside tanto na minha vivência
pessoal como universitária. Como estudante de arquitectura, a principal área de
estudo é a criação de espaços, quer sejam públicos ou privados, interiores ou
exteriores. Porém, é também do interesse de um arquitecto conhecer as pessoas que
vão usufruir do projecto para saber que necessidades o projecto deve satisfazer.
Durante o meu percurso académico desenvolvi um crescente interesse pela sociologia
numa estreita relação com a arquitectura. O que despertou este interesse foi quando,
no 4ºano do curso de Arquitectura, o Professor Álvaro Cidrais deu início a uma aula de
Sociologia Urbana anunciando que nos iria falar de um arquitecto que, passo a citar,
“pensa nas pessoas”. O arquitecto a que se referia era Jan Gehl (1936), o principal
motivador desta dissertação.
Enquanto seres sociais, somos o produto e os produtores da cultura e da sociedade.
Como tal, temos o dever de criar um espaço que fomente a relação social entre os
habitantes e a cidade. Ao longo da história recente, mais concretamente no séc. XX,
aconteceram as maiores alterações estruturais da história nas cidades; foram
descobertos novos materiais e novos sistemas de engenharia que possibilitaram
alterar as necessidades dos habitantes. Muitas vezes nos projectos urbanísticos,
quando só se projecta no papel e em formatos digitais (onde os projectos agradam
visualmente), o que acontece é que, no processo da sua implementação, há um
confronto com problemas funcionais assim que é inserido mais um elemento, e o mais
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importante: as pessoas. Na presente dissertação procurou-se estudar os efeitos que
advêm desta forma de desenhar cidades.
Esta investigação realiza-se através da consulta de vários elementos bibliográficos de
forma a proporcionar uma base sólida para a análise e síntese desta temática. Sob o
ponto de vista teórico analisa-se o autor que melhor define o tema anteriormente
descrito, Jan Gehl, destacando os seus livros Life Between Buildings, de 1996 e Cities
for People, de 2010, bem como outros autores de referência, nomeadamente Jane
Jacobs com o seu livro Death and Life of Great American Cities, de 1961.
No âmbito desta investigação, foi realizada uma visita à cidade de Copenhaga no
sentido de recolher informação, fotografias, mapas, e realização de desenhos, de
extrema importância uma vez que permitiu viver os espaços da cidade in loco,
fundamentando assim a análise.
Assistiu-se ainda à conferência “A Vida entre Edifícios – de Jan Gehl” no dia 16 de
Novembro no ISCTE em Lisboa, a propósito do lançamento da primeira edição em
português do seu livro “A Vida entre Edifícios”, na qual Jan Gehl esteve presente. A
presença nesta conferência serviu para solidificar conhecimentos e contribuiu para um
melhor entendimento do trabalho do arquitecto e urbanista.
Formalmente, a dissertação divide-se em quatro capítulos, para além da Introdução e
da Conclusão.
Na Introdução refere-se o enquadramento ao tema, a motivação para a realização
deste trabalho de investigação, e a metodologia utilizada.
No Capítulo 2, intitulado O Urbanismo Moderno e a Cidade Funcional, abordam-se as
tentativas de resolução de problemas que advieram da revolução industrial – o
urbanismo moderno – e de como criaram grande parte dos problemas que se tentam
resolver hoje em dia, como a diminuição de qualidade ambiental, a dependência dos
combustíveis fósseis e as suas consequências na economia, a excessiva utilização do
automóvel e a diminuição dos contactos sociais entre habitantes.
No Capítulo 3, intitulado Contestação: Jane Jacobs e Jan Gehl, expõe-se o legado de
duas pessoas que se opõem veementemente aos ideiais do urbanismo moderno: falase em primeiro lugar de Jane Jacobs, como defensora da vivência da cidade, e do seu
papel como uma das figuras mais importantes do século XX, mas também de Jan
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Gehl. Neste capítulo, introduz-se o percurso do arquitecto, desde o curso universitário
até aos dias de hoje, já no estatuto de decano do urbanismo. Esta introdução a Jan
Gehl serve de preâmbulo para os capítulos que lhe seguem.
No Capítulo 4, intitulado Ideologia de Jan Gehl, expõem-se as teorias do arquitecto e
urbanista, baseadas nos estudos completos que tem realizado ao longo de mais de
cinquenta anos de carreira. Neste capítulo, aborda-se a cidade como um lugar
desenhado para as pessoas, e o que isso implica.
No Capítulo 5, intitulado Caso de Estudo: Copenhaga, analisa-se

criticamente a

cidade de Copenhaga com o intuito de compreender como esta é influenciada pelo
trabalho de Jan Gehl e pelas suas ideologias.
Por último, na Conclusão, apresentam-se as deduções da análise feita, justificando a
importância da mesma.
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2. O URBANISMO MODERNO E A CIDADE FUNCIONAL
Até ao século XVIII a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que
consumia. Com a industrialização, grande parte da população rural partiu para a
cidade em busca de emprego e melhores condições de vida, obrigando à construção
de casas para os trabalhadores e as suas famílias – assim começaram a aparecer os
bairros operários perto das zonas das fábricas. Este fenómeno ocasionou um
crescimento populacional nunca antes visto: a cidade cresceu e tornou-se caótica e
sobrelotada, e as ruas tornaram-se tão densas que impediam a circulação de ar e sol,
reflectindo-se na saúde dos habitantes, o que gerou graves problemas territoriais,
além de inúmeros problemas sociais.

Ilustração 1 – Londres, Gustave Doré, 1872.
(The Guardian, 2015)

Ilustração 2 – Londres, Gustave Doré, 1872.
(The Guardian, 2015)

Com o enorme crescimento urbano, o desenvolvimento da cidade, que até então tinha
sido um produto de vários séculos de experiência, foi sendo entregue a urbanistas
profissionais. Por esta altura, as teorias e ideologias começaram a substituir a tradição
como base de desenvolvimento.
O século XIX surge como um século de transição entre os sistemas que podemos
qualificar de tradicionais e as novas concepções da cidade: durante séculos o urbano
reflectiu um acordo quase perfeito entre os valores arquitectónicos e o espaço [...], ao
passo que o século XIX procura novas relações entre organização urbana e o plano de
conjunto. (Delfante, 2000, p.232)

O período que sucedeu a industrialização está marcado pela passagem de uma
aproximação cultural a uma visão realista e prática, e de soluções lógicas do problema
de organização de uma sociedade industrial. Neste contexto há algo que se impõe: é
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que o desenvolvimento das cidades operárias, sem grande preocupação de
composição urbana, viriam a ser “uma das características marcantes do urbanismo do
século XIX, porque preparam o terreno para as invenções do século XX”. (Delfante,
2000, p.241)
O movimento moderno, e este é um facto essencial da história do urbanismo, desejava
ver desaparecer a rua, porque ela era aquela «rua corredor», símbolo de
amontoamento, de promiscuidade, de falta de ar e de luz, sinónimo de doença e,
especialmente, de tuberculose, porque autores, de entre os maiores, tinham
estigmatizado os seus malefícios, porque era preciso um plano livre e o
desenvolvimento dos espaços verdes para aproximar os homens da natureza.
(Delfante, 2000, p.286)

O período pós-industrialização1 foi marcado por novas preocupações urbanísticas que,
face ao descontrolo, pediam uma distribuição uniforme de todos os habitantes pelo
espaço disponível, deixando capacidade não só para as habitações como também
para as ruas, para os espaços públicos, e espaços verdes. Foi necessário criar regras
para o planeamento urbano – e com essa necessidade deu-se início a uma nova era
da arquitectura e do urbanismo. No período entre as duas Grandes Guerras, assistese ao nascimento do Movimento Moderno e à concepção de “planos de urbanismo que
tendem, simultaneamente, a controlar os desenvolvimentos urbanos, a organizar as
ampliações de cidades e a melhorarem as condições de vida na cidade através de um
embelezamento”. (Delfante, 2000, p.287)
Os anos 30 foram importantes porque, apesar de se recorrer a meios de acção muito
diversos, teorias diferentes e até opostas, havia unanimidade quando se tratava de
criticar a cidade, as suas deficiências e os males gerados por ela. Foi naturalmente
depois da sua fundação em 1928, que os Congressos de Arquitectura Moderna, os
CIAM, formularam um requisitório contra a cidade tal como existia, e redigiram em 1933
os princípios da Carta de Atenas. (Pelletier e Delfante, 2000, p.253)

Em 1933, foi realizado o IV Congresso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM),
do qual resultou a Carta de Atenas, que só veio a ser publicada em 1942. Redigida e
assinada por arquitectos e urbanistas, entre os quais se destaca Le Corbusier2, a
Carta de Atenas denunciava as insuficiências e carências da cidade e os danos
consequentes, e enumerava um determidado número de conceitos, directrizes e
fórmulas a serem aplicadas internacionalmente, susceptíveis de melhorarem as

1

Por pós-Industrialização entende-se o período entre o final do século XIX e as primeiras décadas do
século XX.
2 Le Corbusier (1887-1965): arquitecto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça naturalizado francês.
Considerado um dos arquitectos mais importantes do século XX, senão de sempre, foi um dos pioneiros
da arquitectura moderna.
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condições de vida dos habitantes. O tema deste documento era a cidade funcional, um
modelo urbano racional, de construção padronizada e zoneamento das funções
básicas que preconizava a separação destas últimas em áreas residenciais, de lazer e
de trabalho. (Delfante, 2000, p.293)
Os defensores do «Espírito novo»3, segundo os quais a máquina tinha o poder de
libertar o homem do trabalho dependente, de procurar a abundância universal, de
conferir às suas produções uma beleza nova e específica, de produzir as casas
individuais ou habitação colectiva cuja altura permitiria libertar o solo e fazer entrar
muita vegetação na cidade, abordavam os problemas do urbanismo de maneira muito
científica para a altura. (Pelletier e Delfante, 2000, p.252)

Em resposta aos problemas de saúde, higiene e saneamento nas cidades, a ideologia
funcionalista baseou-se primeiramente no conhecimento médico que terá sido
desenvolvido durante o século XIX e as primeiras décadas do século XX. Este novo e
extenso conhecimento serviu de ponto de partida para os critérios de uma arquitectura
saudável e fisiologicamente adequada. Como diz Charles Delfante, “a forma tradicional
da cidade é rejeitada, para passar a dar espaço, luz, arejamento e espaços verdes,
que terão como consequência o «saneamento» da cidade”. (Delfante, 2000, p.295)
Surgiu então a «técnica» como resultado da aplicação prática do conhecimento
científico e foi ela que permitiu concretamente ao homem um domínio progressivo do
seu meio com o auxílio da «máquina», um instrumento maravilhoso que o veio libertar
de tantas tarefas que o preocuparam durante gerações e gerações e permitiu-lhe até
resolver problemas que a sua evolução viera criar. (Távora, 2008, p.32)

O funcionalismo foi uma ideologia de planeamento distintamente orientada para o
aspecto físico e focou-se muito no edifício isolado, que com recurso aos novos
materiais desenvolvidos naquela época, como o ferro e o vidro, e a novas técnicas de
engenharia desenvolvidas nos finais do séc. XIX, se foi tornando cada vez mais alto.
Uma das consequências mais visíveis desta ideologia, centrada no edifício individual,
foi o desaparecimento de ruas e praças dos projectos de novas cidades. Ao longo da
história da habitação humana, as ruas e as praças formaram pontos focais e espaços
de convívio, mas com o aparecimento do funcionalismo foram declaradas supérfluas.
Como alternativa, foram substituídas por estradas, caminhos e relvados sem fim, entre
os enormes blocos isolados. A verdade é que, como alternativa às construções mal
iluminadas, sobrelotadas e insalubres dos trabalhadores, os novos blocos de vários

«Espírito Novo», ou «L’Esprit Nouveau», foi uma revista francesa criada e editada pelo arquitecto Le
Corbusier, juntamente com o pintor Amédée Ozenfant e o poeta Paul Dermée, que tinha como objectivo
mudar e revitalizar a arte e a arquitectura. (Pelletier e Delfante, 2000)
3
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andares ofereciam várias vantagens óbvias, e naquela altura era fácil argumentar a
seu favor.

Ilustração 3 - Esquisso Ville Radieuse, Le Corbusier, 1925. (Merin, 2013)

Em 1924, Le Corbusier apresentou pela primeira vez a Ville Radieuse, o seu
masterplan urbano que propunha ser construído nas cidades europeias destruídas
pela guerra. A Ville Radieuse de Le Corbusier emergia de uma tabula rasa, e conteria
arranha-céus pré-fabricados e idênticos, distribuídos por grandes espaços verdes, em
concordância com os ideais modernistas. O princípio fundamental deste plano era a
noção de zoneamento, tal como preconizava, uns anos mais tarde, a Carta de Atenas.
O zoneamento, ou separação de funções, consiste na divisão rigorosa da cidade em
áreas residenciais, comerciais, de negócio e de lazer. (Merin, 2013)
I shall ask my readers to imagine they are walking in this new city, and have begun to
acclimatize themselves to its untraditional advantages. You are under the shade of
trees, vast lawns spread all round you. The air is clear and pure; there is hardly any
noise. What, you cannot see where the buildings are? Look through the charmingly
diapered arabesques of branches out into the sky towards those widely-spaced crystal
towers which soar higher than any pinnacle on earth. (Le Corbusier, 1925) 4

Um dos planos urbanos mais conhecidos de Le Corbusier, inspirado nesta visão de
Ville Radieuse, é o Plan Voisin. Este plano, que propunha a demolição de uma parte
do centro da cidade de Paris, que corresponderia a sensivelmente 5km do 3º e 4º
4

Devo pedir aos meus leitores que imaginem que caminham nesta nova cidade, e começaram a
aclimatizar-se com as suas vantagens não tradicionais. Está sob a sombra das árvores, vastos relvados
extendem-se à sua volta. O ar é límpido e puro; quase não há barulho. O quê, não consegue ver onde
estão os edifícios? Olhe através dos arabescos encantadoramente ornamentados dos ramos para o céu
em direcção àquelas torres de vidro amplamente espaçadas que se elevam mais alto que qualquer
pináculo na Terra. (tradução nossa).
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distritos, acabaria com o bairro hoje conhecido como Marais. Dessa tabula rasa
erguer-se-ia então a cidade do futuro de Le Corbusier. Na década de 20 do século XX,
o Marais em Paris, que fora outrora um bairro aristocrático, tinha caído na miséria,
marcado pela falta de saneamento, doenças devido à contaminação de tuberculose, e
sobrelotação. Comparado com o bairro caótico, a visão de cidade do futuro de Le
Corbusier oferecia uma abundância de espaços verdes e luz solar. Tal como na Ville
Raieuse, também aqui o arquitecto propunha altos arranha-céus envidraçados, vinte e
quatro neste caso, assentes numa grelha rectangular entre extensos espaços verdes.
O projecto integrava auto-estradas, linhas de comboio e metro, e ainda um aeroporto,
tornando esta zona o primeiro contacto com a cidade de Paris para a maioria dos
visitantes. (Lubin, 2013)

Ilustração 4 - Esquisso Plan Voisin, Le Corbusier, 1925. (Lubin, 2013)

Apesar de nenhum destes planos ter sido construído, os princípios propostos por Le
Corbusier tiveram uma enorme influência no planeamento urbano moderno, sobretudo
no desenvolvimento de novas tipologias de habitação de alta densidade.
Modernists rejected the city and city space, shifting their focus to individual buildings.
This ideology became dominant by 1960, and its principles continue to affect the
planning of many new urban areas. If a team of planners was asked to radically reduce
life between buildings, they could not find a more effective method than using
modernistic planning principles. (Gehl, 2010, p.4)5

5

Os modernistas rejeitavam a cidade e os espaços da cidade, virando o seu foco para os edifícios
individuais. Esta ideologia tornou-se dominante em 1960, e os seus princípios continuam a influenciar o
planeamento de muitas das novas áreas urbanas. Se fosse pedido a uma equipa de urbanistas que
reduzissem radicalmente a vida entre os edifícios, não encontrariam um método mais eficiente que o uso
dos princípios de planeamento modernistas. (tradução nossa).
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Nos anos 30 ninguém conseguia visualizar como seria viver nas novas cidades
modernistas quando a estética dos arquitectos e os ideais funcionalistas de edifícios
“saudáveis” se tornassem realidade. Com efeito, esta visão não foi desafiada ou
investigada até aos anos 50 e 60, quando as grandes cidades já tinham sido
construídas e começavam a ser habitadas. Só então foi possível avaliar as
consequências do princípio de planeamento físico-funcionalista. O que se verificou foi
que a distribuição menos densa de edifícios habitacionais assegurava, de facto, a
presença de luz e ar, mas causava uma dissipação excessiva de pessoas e eventos.
Além disso, a diferenciação das funções entre edifícios para habitação, trabalho e
lazer, embora tenha reduzido as desvantagens fisiológicas, reduziu também as
possíveis vantagens de contacto mais próximo. A separação dos usos da cidade e os
edifícios individuais resultaram em cidades sem vida, desprovidas de pessoas.
E no seu crescimento incontrolado arrasa tudo, desde a paisagem natural até ao
próprio homem que a cria. É um tipo novo de espaço organizado, tão impressionante
pelas suas dimensões como ultrajante em relação ao homem pelo modo como se lhe
impõe, é uma espécie de monstro que o homem gerou para seu serviço e utilidade mas
que, por dominante que passou a ser, o domina agora nas suas garras. (Távora, 2008,
p.35)

Esta frase de Fernando Távora refere-se ao crescimento acelerado das cidades
devido à possibilidade de construir a um ritmo que, como o próprio o diz, o passado
ignorou. Viu-se assim a cidade contemporânea absorver, no seu crescimento, o
espaço horizontal onde se assenta, e tornando difícil impôr um sistema de relações
coerente entre os espaços organizados.

Ilustração 5 - Modelo Plan Voisin, Le Corbusier, 1925. (Lubin, 2013)
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Os funcionalistas não fazem menção aos aspectos psicológicos e sociais do desenho
de edifícios ou espaços públicos. É uma falta de curiosidade manifestamente explícita
nos planos modernistas. Não foi considerado que o desenho do edifício poderia
influenciar actividades de recreio, padrões de comunicação, ou possibilidades de
encontro, para dar alguns exemplos. Pelo contrário, pensou-se que as extensas áreas
de relva entre edifícios seriam um local óbvio para muitas actividades recreativas e
para uma vida social abundante. A falta de atenção dada ao espaço público, que nos
projectos modernistas não é mais do que o espaço que sobra entre os edifícios
individuais, trouxe consequências enormes para a vida das pessoas que habitam as
grandes cidades.

2.1. A INDIVIDUALIZAÇÃO DO EGO
O arquitecto dinamarquês Jan Gehl6, no seu livro Cities for People, cunhou a seguinte
expressão: “First we shape cities, then they shape us”. Por outras palavras, o que o
arquitecto quer transmitir é a sua percepção de que a cidade começa por ser criada
pelo homem para ser depois ela própria, sua concepção, a influenciá-lo. No fundo, o
arquitecto aqui expressa a sua preocupação pela relevância de desenhar o espaço
urbano sempre com a consciência presente de que todas as alterações feitas na
estrutura física desse espaço, por mais pequenas que sejam, irão influenciar o
comportamento das pessoas que o utilizam. Assim, estando a cidade projectada e
construída, o homem que vai habitá-la vai ser obrigatoriamente influenciado por ela, e
terá que se adaptar ao meio em que vive. (Gehl, 2010, p.9)
Com o urbanismo moderno normalizou-se a construção de edifícios isolados, sem
ligação entre si ou com espaços urbanos públicos, como parques ou jardins. Esta
transição, junto com o já referido desapreço pelo trabalho cuidadoso do espaço
público, que para os modernistas tinha como função predominante a deslocação, é
uma forma de construir que deixa de lado as preocupações sociais, e que por
conseguinte acaba por isolar as pessoas. As grandes distâncias entre pessoas,
acontecimentos e funções, e os sistemas de transporte, baseados no automóvel,
contribuíram ainda mais para a redução do número de actividades no exterior.

6

Jan Gehl (1936): Arquitecto e urbanista dinamarquês cuja carreira se focou na melhoria da qualidade de
vida urbana reorientando o design da cidade para o peão e o ciclista.
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Ilustração 6 - Esquisso Plan Voisin, Le Corbusier, 1925. ([Adaptado a partir
de:] Le Corbusier, 1960, p.109)

Assim se viu, como defendia Marc Augé7, o “lugar antropológico”8, lugar onde
acontecem as relações sociais, a ser substituído pelo “não-lugar”9, um lugar
impessoal, descaracterizado, efémero, de passagem, onde as pessoas não querem ir
porque não há nada a acontecer. Este é o carácter dos colossais vazios urbanos
concebidos pelo modernismo – é como se a cidade se esmerasse por ser anti-social.
(Augé, 1994, p.62)
In a Society becoming steadily more privatized with private homes, cars, computers,
offices, and shopping centers, the public component of our lives is disappearing. It is
more and more important to make the cities inviting, so we can meet our fellow citizens
face to face and experience directly through our senses. Public life in good quality
public spaces is an important part of a democratic life and a full life. (Gehl, 2012, p.38)10

No modernismo a cidade demitiu-se do seu papel como local de encontro para os
habitantes. Os espaços que antes serviam de convívio não foram incluídos nos novos
planos, eram considerados supérfluos, e sem lugar numa cidade racional como era a
cidade moderna. Deixando de haver espaços que criassem oportunidades de encontro

7

Marc Augé: Antropologista francês nascido em 1935, é autor de uma vasta obra de entre a qual se
destaca o seu livro mais conhecido Não-Lugares: Introdução a uma antropologia da sobremodernidade.
8 Lugar Antropológico: Segundo Marc Augé “O estatuto de lugar antropológico (...) não é mais do que a
ideia, parcialmente materializada, que aqueles que o habitam têm da sua relação com o território, com os
seus próximos e os outros”. (Augé, 1994, p.62)
9 Não-lugar: Conceito proposto por Marc Augé para se referir a espaços que não podem ser definidos
como identitários, nem relacionais ou históricos. É todo o espaço de transição com o qual não se cria
nenhuma relação.
10 Numa sociedade cada vez mais privatizada com casas privadas, carros, computadores, escritórios e
centros comerciais, a componente pública das nossas vidas está a desaparecer. É cada vez mais
importante fazer as cidades mais convidativas, para que nos possamos encontrar com os nossos
concidadãos cara a cara e viver através dos nossos sentidos. A vida pública em espaços públicos de boa
qualidade é uma parte importante de uma vida democrática e de uma vida plena. (tradução nossa).
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entre pessoas e convidassem a parar, ou talvez até sentar, perderam-se as bases de
uma vida urbana sustentável.
No entanto, não foi só a escassez de espaços públicos de qualidade que fez
esmorecer o sentimento de comunidade. Pequenas oportunidades para estar entre
outros (ou com outros), oportunidades que antes consituíam uma parte integrante do
dia de uma pessoa mas que, com as transformações na mobilidade, desapareceram.
Fala-se, por exemplo, das viagens entre a casa e o trabalho e vice-versa: o que antes
era uma ocasião favorável ao contacto com outros, no metro, autocarro ou comboio,
foi substituída pela viagem no automóvel pessoal.

Ilustração 7 - Esquisso, Le Corbusier, 1946. ([Adaptado a
partir de:] Le Corbusier, 1980, p.91)

Este modo de construir cidades, que punha muito em foco o futuro da mobilidade,
incentivou bastante a utilização do automóvel – e, de frisar, a utilização individual do
automóvel. Cada vez mais o colectivo fica de parte para dar lugar ao sujeito singular.
Estas transformações tiveram como consequência uma alteração dos padrões de vida
das populações e, desde então, tem-se verificado um enfraquecimento das relações
de proximidade.
É importante que todas as actividades sociais, experiências intensas, conversas e
carícias significativas se realizem quando as pessoas estão em pé, se sentam deitam
ou andam. Pode obter-se um breve vislumbre dos outros a partir de um carro ou
através da janela de um comboio, mas a vida acontece a pé. Só “a pé” uma situação
pode funcionar como uma oportunidade significativa para contacto e informação, em
que o indivíduo está à vontade e é capaz de se demorar para sentir, parar ou se
envolver. (Gehl, 2017a, p.72)
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Estar entre outros, ver e ouvir outras pessoas, traz experiências positivas e uma
alternativa ao isolamento. Nos espaços públicos pode não se estar especificamente
com uma pessoa, mas está-se com outros. Aí, o homem, em vez de ser um
observador passivo das experiências dos outros, está ele próprio presente e a
participar de forma modesta, mas claramente a participar.
Numa sociedade cada vez mais introvertida em que a componente pública e colectiva
está a desaparecer, é necessário convidar as pessoas a sair dos seus espaços
privados para usufruir da cidade, como parte dela.

2.2. A ESCALA HUMANA
Satisfeito com as suas descobertas, fruto da aplicação da inteligência, começa a dar-se
um fenómeno extraordinário: o homem deixa de pensar – ou pensa pouco – sobre as
consequências das mesmas descobertas e vai até ao ponto de quase se esquecer de
si próprio. (Távora, 2008, p.32)

A Revolução Industrial deu origem ao que foi, muito provavelmente, a maior
transformação de sempre nas grandes cidades, e as mudanças que trouxe foram de
uma inovação sem precedentes. Como se disse anteriormente, a sobrelotação e
deterioração das cidades, consequente da Revolução Industrial, pedia uma mudança
formal no planeamento urbano. Para trás ficava a cidade caótica e insalubre onde
habitava o homem tradicional que se deslocava a pé e de cavalo. O futuro era outro: o
homem tinha agora a máquina. A citação anterior refere-se ao entusiasmo do homem
com a máquina e à predominância do espírito analítico sobre o espírito sintético, e de
como neste processo o homem pensa pouco sobre as consequências de ter “a
inteligência como único meio de conhecimento”, nas palavras de Fernando Távora.
(Távora, 2008, p.32)
Numa tentativa de fugir ao que se tinha feito até então, e que tinha levado as cidades
àquele ponto de esgotamento, deixou-se para trás tudo o que se tinha aprendido
durante séculos – a cidade que até ali era um prolongamento do homem, projectou-se
para o futuro, para um homem moderno, que já tinha outras necessidades. O homem
moderno era uma nova espécie, completamente diferente do que havia no passado. O
homem moderno quer cidades assépticas, com muito espaço para respirar, com
habitações bem arejadas e cheias de luz natural. Na cidade moderna não se veêm
carroças nem cavalos, e as ruas não estão sujas. Na cidade moderna, purificada, o
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homem desloca-se a velocidades maiores, num automóvel, e em cómodas autoestradas.
A «arquitectura funcional» colocou, sem dúvida, o homem como fulcro da sua razão de
ser, mas porque considerou apenas alguns aspectos do homem e não procurou a sua
totalidade, ela chegou por vezes ao extremo de o negar, sobrepondo-se-lhe. Também
aqui o homem se esqueceu de si próprio. (Távora, 2008, p.41)

As reformas que ocorreram no século XX ao nível do urbanismo são importantes
porque marcam a altura em que se começou a negligenciar a dimensão humana no
planeamento urbano. Até aí, as cidades eram feitas a pensar no homem e nas suas
necessidades, mas após a introdução do modernismo e do automóvel, a escala
humana entrou em colapso. Neste processo em que se celebrava a máquina, isto é,
tanto o automóvel como também, ao mesmo tempo, a ideia da cidade como sendo ela
própria uma máquina, o homem esqueceu-se dele próprio.
Falar-se-á agora de uma cidade concebida e construída em concordância com o
movimento moderno na arquitectura e urbanismo. A cidade de Brasília, concebida e
construída na segunda metade do século XX, é um excelente exemplo porque
permite-nos

avaliar

as

consequências

do

planeamento

focado

nos

ideais

funcionalistas. Tal como preconizava Le Corbusier nos seus planos, também Brasília
foi concebida a partir de uma tabula rasa. Visto de cima, a cidade é uma bonita
composição: desenhada em forma de águia, com a sede do governo na cabeça e a
zona residencial nas asas. No entanto, ao nível do solo, a cidade não cumpre o
esperado.

Ilustração 8 - Vista aérea da cidade de Brasília, NASA, 2001. (Capps, 2014)
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Ilustração 9 - Brasília: escala, Jan Gehl. ([Adaptado a
partir de:] Gehl, 2010, p.58)

Os espaços exteriores da cidade são demasiado grandes, amorfos e impessoais, as
ruas são demasiado largas, e os passeios demasiado compridos. As vastas áreas
verdes, desenhadas com rectidão, apresentam caminhos de relva pisada que mais
não são do que o registo da utilização dos atalhos utilizados pelas pessoas, num
protesto contra a rigidez da cidade.
Apesar de uma arquitectura de qualidade, «marcada» por Óscar Niemeyer, com os
seus edifícios civis e públicos mais relevantes, apesar do desenvolvimento de uma arte
urbana consolidada, [...] a capital tem muita dificuldade em atrair as populações,
preferindo algumas habitar as antigas aldeias dos pioneiros, como o «núcleo
bandeirante», fundado em 1958, para acolher os trabalhadores da construção da
cidade, cidades-satélite ou arredores miseráveis, que cresceram na maior desordem.
(Delfante, 2000, p.375)

O “Síndrome de Brasília”, como diz Jan Gehl, verifica-se em muitas outras partes do
mundo que estão a viver um crescimento muito acelerado. O Dubai, onde muitos
arranha-céus introvertidos se construíram em pouco tempo, representa outra grande
área urbana onde os esforços se concentraram na grande escala e na construção
aparatosa e impressionante mas em pouco mais que isso. Ao nível do solo, não há
muito para vivenciar. Nestas cidades vemos edifícios e carros, mas poucas pessoas,
porque o tráfego pedonal é quase impossível e porque as condições para estar no
espaço público junto dos edifícios são pobres. (Gehl, 2010, p.197)
Durante séculos, o homem criou espaço público na cidade. Com o urbanismo
moderno, em vez de se criar espaço público, passou a criar-se lugares com o espaço
que sobra entre os edifícios. Além disso, o urbanismo moderno, com o seu
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pensamento racional e funcionalista, tratou o espaço público como um mero vazio
para a mobilidade – os espaços urbanos destinados a lazer desapareceram, e a
cidade perdeu o seu papel como local de encontro.

Ilustração 10 - Rua em Brasília, Elza Fiúza, 2010. (Fiúza, 2010)

As pessoas não sabiam como se comportar na cidade moderna de funções
separadas, com os seus edifícios elevados, pousados em espaços públicos e relvados
demasiado grandes, e os urbanistas recusavam-se a aceitar que a sua nova visão não
demonstrava conhecimento algum da forma como as pessoas utilizam os espaços da
cidade. (Wainwright, 2017)
It’s as if Brasilia was conceived from an airplane […]. There was no one on the ground,
looking at how the spaces worked between the volumes. In the old cities, we have
spaces; in the modernistic cities, we have left-over spaces. They put down the buildings
first. Then they asked landscape architects to tidy up, and then they looked out the
window to see if there were any people enjoying these leftover spaces, only to discover
that there were none. I call this the Brasilia Syndrome. (Gehl, 2017b)11

Esperavam que as pessoas se acomodassem ao que tinham construído, que se
moldassem àquela forma e aprendessem a habitar os novos modelos de cidade que
lhes haviam apresentado. De certa forma, acabaram por se moldar – porque as
cidades sempre moldam a vida de quem as habita.

11

É como se Brasília tivesse sido concebida a partir de um avião. [...] Não havia ninguém ao nível do solo,
a observar como os espaços entre os volumes funcionavam. Nas cidades antigas, temos espaços; nas
cidades modernistas, temos espaços de sobra. Colocaram primeiro os edifícios. Depois pediram a
arquitectos paisagistas para dar um jeito, e por fim olharam para fora da janela para ver se havia pessoas
a disfrutar destes espaços de sobra, apenas para descobrir que não havia ninguém. Eu chamo a isto o
Síndrome de Brasília. (tradução nossa).
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2.3. PRIORIDADE: AUTOMÓVEL
As reformas que surgiram em resposta aos problemas do período pós-Revolução
Industrial focaram-se, primeiramente, na resolução de problemas formais relacionados
com a higiene e saúde dos habitantes. Além de tentarem resolver esta questão,
consequência directa da sobrelotação, os arquitectos e urbanistas da altura viraram
também as suas atenções para os avanços tecnológicos da época e para o fututo. No
século XX, os urbanistas concentraram-se no automóvel, e este ganhou um papel
muito importante na cidade, sobrepondo-se muitas vezes ao próprio homem. Neste
âmbito, o automóvel trouxe novas possibilidades, mas também novas necessidades.
Le Corbusier [...] attempted to make planning for the automobile an integral part of his
scheme, and this was, in the 1910's and early 1930's, a new exciting idea. He included
great arterial roads for express one-way traffic. He cut the number of streets because
"cross-roads are an enemy to traffic." He proposed underground streets for heavy
vehicles and deliveries, and of course like the Garden City planners he kept the
pedestrians off the streets and in the parks. (Jacobs, 1961, p.23)12

Focado no automóvel, o urbanismo moderno veio redefinir a escala das cidades, e
transformou por completo a noção de distância: a percepção do perto e do longe
mudou, bem como o tempo que é necessário para percorrer os novos espaços. A
cidade tradicional, que compreende quarteirões de menores dimensões desenhados
para a escala humana, é então substituída por quarteirões extensos que convidam ao
uso do automóvel.
Estas novas distâncias não são desenhadas para peões, mas sim para automobilistas.
Como disse Jacobs, os peões nas ruas eram um inconveniente, por isso nas
propostas do movimento moderno punham-nos nos parques; as ruas eram para os
automóveis.
Aqueles que trabalham dentro dos limites ideológicos desse regime possuem apenas
uma concepção quantitativa de melhoramento; procuram tornar os seus edifícios mais
altos, as suas ruas mais largas, os seus locais de estacionamento mais amplos: seriam
capazes de multiplicar pontes, estradas, túneis, tornando ainda mais fácil entrar e sair
da cidade, mas constrangindo a quantidade de espaço disponível dentro dela, para
qualquer outra finalidade afora o próprio transporte. (Mumford, 1998, p.587)

12

Le Corbusier [...] tentou fazer do planeamento para o automóvel uma parte integrante dos seus
projectos, e isto era, nos anos 10 até aos anos 30, uma ideia nova entusiasmante. Incluiu grandes vias
arteriais para o tráfego expresso de uma só direcção. Cortou o número de ruas porque “as passadeiras
são um inimigo do tráfego”. Propôs ruas subterrâneas para veículos pesados e entregas, e claro tal como
os autores da Cidade Jardim manteve os peões fora das ruas e nos parques. (tradução nossa).
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Desde o século XX, o carro tem vindo a ganhar cada vez mais protagonismo.
Efectivamente, quase todas as cidades dispõem de departamentos que se dedicam ao
estudo do tráfego automóvel. Com os dados e informação que recolhem fazem
prognósticos, modelos de tráfego e análises de impacto, e avaliam as condições de
estacionamento e tentam resolver problemas de escoamento do tráfego crescente. No
processo, os carros têm-se vindo a tornar uma presença cada vez mais visível no
planeamento urbano.

Ilustração 11 - Täby, Suécia: a nova escala automóvel, Jan Gehl. ([Adaptado a
partir de:] Gehl, 2010, p.4)

Um pouco por todo o mundo, as tentativas para resolver o problema do crescimento
desregrado do tráfego automóvel, na verdade, tiveram como resultado o aumento da
capacidade para automóveis nas ruas, convidando assim mais pessoas a usar o
automóvel como transporte individual.13 Como diz Gehl (2010, p.9), melhorar as
infraestruturas destinadas aos automóveis não só não resolve o problema, como o
agrava: é um encorajamento ao uso do automóvel pessoal.
Every city got precisely as much traffic as space would allow. In every case, attempts to
relieve traffic pressure by building more roads and parking garages have generated
more traffic and more congestion. Building extra roads is a direct invitation to buy and
drive more cars. (Gehl, 2010, p.9)14

13

Um estudo científico publicado em 2015 pelo Victoria Transport Policy Institute, uma organização
independente que se dedica ao desenvolvimento de soluções inovadoras e práticas para os problemas de
tráfego, revelou que a construção de novas infraestruturas para automóveis com o intuito de aumentar a
capacidade das mesmas faz pouco mais do que gerar mais carros, aumentar o volume do tráfego e
afectar a saúde e bem-estar dos residentes. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
14 Todas as cidades têm tanto tráfego quanto o espaço permite. Em todos os casos, as tentativas de
reduzir a pressão do tráfego com a construção de mais estradas e parques de estacionamento geraram
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A vida na cidade tem sido tomada como garantida há várias décadas – torna-se agora
necessário chamar a atenção para a importância do estudo do tráfego pedonal e da
vida urbana na cidade na mesma medida em que se tem feito com os automóveis.

Ilustração 12 - Irlanda: invasão do automóvel, Jan Gehl. ([Adaptado a partir
de:] Gehl, 2010, p.5)

O acréscimo significativo do número de viagens motorizadas que marcou as últimas
décadas e a predominância destes padrões de mobilidade baseados na utilização do
transporte individual traz vários impactos no meio urbano. Em primeiro lugar, a
degradação da qualidade de vida da população, tanto pela ocorrência regular de
congestionamentos, como pela degradação do espaço público devido à apropriação
por parte do automóvel – em alguns casos, as vias estão de tal maneira absorvidas
pelo trânsito que dificilmente cumprem a sua função de espaço público e democrático,
dificultando assim a existência de actividades sociais, como um simples passeio em
segurança. No entanto, estes padrões trazem também consequências a um nível
ambiental, com o aumento dos níveis de ruído e a degradação da qualidade do ar.

mais tráfego e congestionamentos. Construir mais estradas é convidar as pessoas a comprar e conduzir
cada vez mais carros. (tradução nossa).
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3. CONTESTAÇÃO: JANE JACOBS E JAN GEHL
O período após a Revolução Industrial e o aparecimento do automóvel trouxeram
grandes mudanças na escala urbana e na vida das pessoas que habitavam as
grandes cidades, e com ela, problemas que até então nunca se tinham colocado. Por
se tratar de algo inédito na História, houve a necessidade de reformular o modo de
pensar as cidades. As soluções de há séculos atrás já não eram suficientes, nem
descreviam as necessidades actuais. Alguns arquitectos, urbanistas e teóricos, a
quem os princípios do urbanismo moderno não agradaram, elaboraram novas linhas
de pensamento, consequência da mudança social, estrutural e formal das cidades a
que se assistia.
Neste capítulo falar-se-á de duas figuras do urbanismo que questionaram e
contestaram os princípios do urbanismo moderno: a escritora Jane Jacobs e o
arquitecto Jan Gehl. Jacobs e Gehl são aqui estudados porque ambos se dedicaram à
discussão sobre os efeitos da ideologia modernista na forma como se vivem as
cidades, chamando a atenção para a importância de não se negligenciar a dimensão
humana no planeamento urbano.

3.1. JANE JACOBS

Ilustração 13 - Jane Jacobs numa manifestação no Washington Square Park, Fred W. McDarrah,
1963. (Paletta, 2016)

Jane Jacobs foi uma escritora e activista que, acima de tudo, se interessou pelo
urbanismo e arquitectura. Mundialmente conhecida pelas duras críticas à políticas de

Matilde Camacho Félix

37

A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

renovação urbana dos anos 50 e 60, Jacobs foi uma das poucas vozes a criticar
publicamente o pensamento pós-guerra no que tocava a planeamento urbano.
A rua, diferente do que planeia Le Corbusier e o urbanismo moderno, não é um mero
vazio para a mobilidade. A rua é para Jacobs uma autêntica e complexa instituição
social onde desde crianças aprendemos a socializar e construir comunidade. Se a rua
acaba por priveligiar o automóvel sobre o peão, ela morre e inicia-se o fim da cidade.
(Marcos, 2016)

Jacobs lutou sistematicamente contra as ideologias modernistas daquela época que,
sobretudo na América do Norte, começavam a facilitar o culto ao automóvel particular
e auto-estradas, a desvalorização dos centros urbanos tradicionais, a preferência
pelos arranha-céus, e as demolições sistemáticas de antigos edifícios e bairros – tudo
em nome do progresso e da modernização.
With startling precision and sensitivity, Jacobs detailed how streets and spaces are
actually used by people, as opposed to how they are perceived from above on the
politician’s grand plan. Jacobs deployed her training in zoology, geology and political
science to look at the city through an anthropologist’s eye, using ecological metaphors
to describe urban life as a complex and fragile ecosystem. (Wainwright, 2017)15

Em 1961 publicou Death and Life of Great American Cities16, talvez o mais conhecido
do seu repertório. Nele, Jacobs fala da cidade compacta, densa e de usos misturados,
contrariando os princípios da Carta de Atenas, e descreve a vida urbana como um
ecossistema frágil e complexo, celebrando as qualidades de viver numa cidade cheia
de vida.
There must be eyes upon the street, eyes belonging to those we might call the natural
proprietors of the street. The buildings on a street equipped to handle strangers and to
ensure the safety of both residents and strangers, must be oriented to the street. They
cannot turn their backs or blank sides on it and leave it blind. (Jacobs, 1961, p.35)17

Numa altura em que os urbanistas exaltavam modernistas, como Le Corbusier, que
queriam nivelar a paisagem pré-existente com arranha-céus minimalistas e
simplificados, Jacobs criticou a intransigência dos urbanistas dos anos 50, declarando

15

Com uma precisão e sensibilidade surpreendentes, Jacobs descreveu como as ruas e os espaços são
realmente usados pelas pessoas, em oposição à forma como são percebidas a partir de cima, no grande
plano de um político. Jacobs implementou os seus conhecimentos em zoologia, geologia e ciência política
para observar a cidade através de um olho antropólogo, usando metáforas ecológicas para descrever a
vida urbana como um ecossistema complexo e frágil. (tradução nossa).
16 Death and Life of Great American Cities (1961): da autoria de Jane Jacobs, este foi um dos livros mais
importantes do século XX no âmbito do planeamento urbano.
17 Deve haver olhos na rua, olhos pertencentes àqueles que podemos chamar os proprietários da rua. Os
edifícios numa rua equipada para lidar com estranhos e garantir a segurança de residentes e estranhos,
devem ser orientados para a rua. Eles não podem virar as costas à rua e deixá-la cega. (tradução nossa).
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que as suas suposições sobre o que é uma boa cidade para as pessoas, na verdade,
eram prejudiciais à qualidade de vida dos habitantes.

Ilustração 14 - Jane Jacobs numa conferência de imprensa, Phil Stanziola, 1961. (Paletta, 2016)

No seu livro de 1961, Jane Jacobs cunhou algumas expressões que entretanto foram
adoptadas no meio profissional do planeamento urbano e da sociologia, como é o
caso da expresão “Olhos na Rua”, termo que utiliza para se referir à importância de ter
os edifícios a “olhar para a rua”, isto é, que não fossem introvertidos e fechados sobre
si mesmos, mas em vez disso comunicassem com o exterior, com os passeios, e com
as pessoas que circulam nos passeios. (Jacobs, 1961)
Com este raciocínio sociológico, a escritora fundamentava a pertinência de ter os
cidadãos a observar a cidade. Fosse a partir do interior dos edifícios e das suas casas
ou da própria rua, os olhos postos na cidade ajudavam a aumentar a sensação de
segurança e protecção nas ruas. Hoje em dia, esta ideia pode parecer senso comum,
mas para os urbanistas do pós-guerra, influenciados pelas normas modernistas que
propunham suprimir espaços das cidades para dar espaço a blocos altos dispostos em
amplos espaços abertos, isto foi visto como uma afronta, um sentimentalismo vindo de
uma amadora ingénua.
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Ilustração 15 - Jane Jacobs é entrevistada numa manifestação,
Fred W. McDarrah, 1963. (Sisson, 2016)

Não foi só no domínio da segurança nas ruas que Jane Jacobs incitou à observação.
Como diz Paul Goldberger18, a melhor qualidade de Jacobs foi a naturalidade com que
duvidou da sabedoria recebida, confiando antes no que os olhos viam. A escritora foi,
muito provavelmente, a primeira voz a chamar a atenção para a importância de
compreender a vida urbana de uma cidade antes de intervir nela, e de entender como
é que as pessoas vivem e utilizam os espaços, ou porque é que alguns espaços são
mais utilizados que outros. Estes são dados que só se podem recolher através da
observação prévia – e, para Jacobs, era aqui que o trabalho deveria começar.
(Goldberger, 2017)
Despite having no formal training, she radically changed urban planning policy through
the power of observation and personal experience. Her theories on how design can
affect community and creativity continue to hold relevance today—influencing
everything from the design of mega-cities to tiny office spaces. (AD Editorial Team,
2017)19

Contudo, Jane Jacobs não foi apenas uma teórica, nem se limitou apenas a escrever.
Foram muitas as vezes em que assumiu o papel de activista, saindo à rua para
protestar junto de outros cidadãos. Um dos casos mais mediáticos em que esteve
envolvida, e no qual teve um papel fundamental, foi o conflito em oposição a Robert

18

Paul Goldberger (1950): autor americano, é uma das figuras mais importantes da crítica de arquitectura.
Apesar de não ter formação profissional, [Jacobs] mudou radicalmente a política de planeamento
urbano através do poder de observação e experiência pessoal. As suas teorias sobre como o design pode
afectar uma comunidade e a sua criatividade continuam a ter relevância ainda hoje – influenciando tudo
desde o desenho de grandes cidades ao de pequenos espaços de escritório. (tradução nossa).
19
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Moses20, um conhecido político norte-americano, e um idealista que se propunha
resolver todos os problemas no planeamento urbano. Moses desempenhou vários
cargos políticos na cidade de Nova Iorque que lhe deram os recursos de que
precisava para impôr as suas visões de reforma urbana.
Moses pushed through a series of overhauling infrastructure projects of unprecedented
scale and cost. Entire neighborhoods were routinely displaced with little public input to
make room for his mega-structures, and his efforts at rehabilitating “blighted” areas
were similarly disruptive. (Langdon, 2015)21

Em 1955, quando Robert Moses a proposta para a construção de uma auto-estrada
que iria atravessar a Greenwich Village de Nova Iorque, dividindo-a em dois, as
objecções de Jane Jacobs à serventia de Moses pelo automóvel colocaram-na na
linha da frente de uma oposição pública crescente.
It was a salvo in a struggle between a man who had amassed vast bureaucratic powers
and remade New York with expressways, parks and housing towers, and the woman
who assembled neighbors and public opinion to stop him when he set his sights on the
evisceration of a swath of lower Manhattan. (Paletta, 2016)22

Na altura Jacobs escrevia sobre a vida urbana da cidade de Nova Iorque para o
“Architectural Forum”23, uma revista de arquitectura hoje extinta, e fez severas críticas
a Moses. Na sua sede insaciável de grandes trabalhos públicos, o político, que ficou
conhecido como “Big Bob the Builder” devido à vasta lista de projectos de construção
em grande escala, queria prolongar a Quinta Avenida arrasando o Washington Square
Park e dividindo Greenwich Village, numa tentativa de resolver o congestionamento.
Jacobs vivia em West Village, e sabia bem o valor que o Washington Square Park
tinha para os habitantes. Numa carta que escreveu ao Presidente da Câmara de Nova
Iorque depois de saber da proposta de Moses para a Lower Manhattan, Jacobs disse
que “era muito desencorajador fazer o melhor que se pode para tornar a cidade mais
habitável e depois vir a saber que a cidade está a montar esquemas para a tornar
inabitável”. (Jacobs, 2016)
20

Robert Moses: Figura da política, urbanismo e construção nos Estados Unidos da América, Moses
desempenhou vários cargos nas décadas que se seguiram à Grande Depressão. Muitos dos grandes
projectos de construção desenvolvidos em Nova Iorque entre os anos 30 e 60 do século XX foram
coordenados por ele.
21 Moses forçou a execução de uma série de projectos de infraestruturas de uma escala e custo sem
precedentes. Bairros inteiros eram deslocados com pouca contribuição pública para dar espaço às suas
megaestruturas, e os seus esforços na reabilitação de áreas "destruídas" eram igualmente disruptivos.
(tradução nossa).
22 Foi uma guerra entre um homem que tinha acumulado muitos poderes burocráticos e refeito Nova
Iorque com vias rápidas, parques e torres de habitação, e a mulher que reuniu vizinhos e a opinião
pública para o deter quando ele quis destruir uma parte da baixa Manhattan. (tradução nossa).
23 Architectural Forum: Revista americana de Arquitectura e Construção entre 1892 e 1974.

Matilde Camacho Félix

41

A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

Ilustração 16 - Jacobs em protesto, aqui contra a
demolição de Penn Station, autor desconhecido, 1963.
(Rorke, 2016)

Ilustração 17 - Moradores do bairro de Greenwich em protesto, autor
desconhecido, 1968. (Massengale, 2016)

Juntando uma comunidade de apoiantes residentes no bairro, entre os quais se
contava Eleanor Roosevelt24, e cultivando a comunicação social no papel de porta-voz
do movimento, Jacobs acabou por conseguir a revogação do plano autoritário e
desumanizado de Moses, e a sua vitória salvou um dos marcos mais icónicos de Nova
Iorque.
Jane Jacobs deixou Nova Iorque em 1968, mudando-se para Toronto. A escritora
partiu tranquila, pois o projecto para a via rápida tinha já perdido toda a sua força e,
com efeito, o Presidente da Câmara de Nova Iorque, John Lindsay, declarou-o
dissolvido pouco tempo depois.
The Death and Life of Great American Cities, Jane Jacobs’ impassioned defense of city
life, is often cited as one of the most important non-fiction books of the 20th century. For
contemporary architects, civic planners and city dwellers, Jacobs’ book is a foundational
text of humane urban planning. Her ideas, considered radical when the book was
published in 1961, are now settled thought. (Weingarten, 2016)25

Jacobs foi uma das poucas defensoras da cidade e da vida na cidade, numa altura em
que reinava a surbanização americana. As suas observações são, ainda hoje, tão
24

Eleanor Roosevelt: Primeira-dama dos Estados Unidos da América entre 1933 e 1945, Eleanor
Roosevelt teve uma participação muito activa na política americana. O seu maior legado são as suas
realizações humanitárias, nomeadamente o seu envolvimento na criação da Declaração Universal dos
Direitos do Homem e o seu papel como Presidente da Comissão dos Direitos Humanos nas Nações
Unidas.
25 A Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, a defesa apaixondada de Jane Jacobs da vida na
cidade, é frequentemente considerado um dos mais importantes livros de não-ficção do século XX. Para
os arquitectos contemporâneos, urbanistas e residentes das cidades, o livro de Jacobs é um texto
fundador do planeamento urbano humanizado. As suas ideias, consideradas radicais quando o livro foi
publicado em 1961, são agora pensamentos profundamente assentes. (tradução nossa).
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relevantes e verdadeiras como eram há 50 anos. E as suas ideologias continuam a
influenciar arquitetos e urbanistas que mantêm vivo o seu legado, entre eles Jan Gehl,
de quem se falará a seguir.

3.2. JAN GEHL

Ilustração 18 - Jan Gehl, Ashley Bristowe,
2009. (Green, 2017)

Ilustração 19 - Jan Gehl (à esquerda na fotografia) na conferência "A Vida entre Edifícios
– de Jan Gehl" em Lisboa no dia 16 de Novembro de 2017, a propósito da publicação da
primeira edição em português do seu livro A Vida entre Edifícios. (ilustração nossa,
2017).

Jan Gehl formou-se em Arquitectura em 1960, no Royal Danish Academy of
Architecture, numa época em que reinava a estética e o modernismo.O seu interesse
pela relação entre as pessoas e os espaços da cidade começou pouco depois de
terminar o curso, quando a sua mulher, na altura estudante de Psicologia, lhe
perguntou porque é que os arquitectos não se interessavam muito pelas pessoas, nem
pelo impacto que a arquitectura podia ter na vida das pessoas. Esta questão apontou
o interesse de Jan Gehl para a interacção entre “Forma” e “Vida” como condição para
boa arquitectura, e é ao estudo desta relação que se tem dedicado até hoje, mesmo já
reformado. Na sua interpretação de cidade, ou seja, do modo como se habita a cidade,
a sua atenção concentra-se em entender o modo como a “arquitectura” – a cidade
construída – interage com as “vivências das pessoas” – a cidade habitada. Jan Gehl
definiu esta interacção nomeando de “Forma” a cidade construída e de “Vida” a cidade
habitada. Estes dois conceitos são fundamentais nos estudos de Jan Gehl.
Em 1965, o arquitecto viajou até Itália onde ficou seis meses, depois de receber uma
bolsa da Escola de Arquitectura que o formou. Aí, passou largos meses a estudar o
comportamento das pessoas nos espaços da cidade, estudo esse que se baseou num
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método que consistia, em primeiro lugar, na observação, registo e, por fim, análise.
Em 1971, resultado deste seu primeiro estudo da vida urbana, publicou o seu primeiro
livro, Life Between Buildings, um protesto contra os princípios funcionalistas para o
planeamento das cidades daquela época, no qual apontava para a Vida entre os
edifícios como uma dimensão da arquitectura a ser mais trabalhada, e com maior
cuidado e conhecimento. Na altura, foram poucos aqueles que, no mundo da
arquitectura, deram importância ao livro ou aos seus estudos. Este livro, tal como os
outros que se seguiram, transmitia uma preocupação especial pelas pessoas que
circulam entre os edifícios.
Entre 1973 e 1997, como professor na Escola de Arquitectura no The Royal Danish
Academy of Fine Arts em Copenhaga, trabalhou com os seus alunos para criar uma
metodologia de estudo da vida urbana, tendo a cidade de Copenhaga como
laboratório urbano. Esta abordagem, que continua a ser utilizada ainda hoje no seu
atelier, tem vindo a ser desenvolvida e refinada desde os anos 60. O ponto de partida,
no entanto, continua a ser o mesmo: a observação.

Ilustração 20 – Life Between Buildings (1996), o
primeiro livro de Jan Gehl, edição em inglês.
(Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 21 – Cities for People (2010), uma das
suas publicações mais recentes, edição em inglês.
(Ilustração nossa, 2017).

O arquitecto publicou vários livros ao longo da sua carreira, todos eles com um fundo
de pesquisa e desenvolvimento de uma abordagem que coloca as pessoas em
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primeiro lugar no planeamento urbano. As suas pesquisas, teorias e estratégias têm
ajudado as cidades a reconquistar os seus espaços públicos e a recuperar da grande
invasão do automóvel a que se tem assistido. A sua ambição sempre foi de que as
cidades fossem feitas para as pessoas, o que o levou a lutar contra os princípios
modernistas que ainda hoje continuam a afectar o planeamento de novas áreas
urbanas.
Nos últimos 50 anos, Jan Gehl tem trabalhado para mudar a maneira como se pensa a
arquitectura e o planeamento urbano, deixando a separação dos usos defendida pelos
modernistas por uma abordagem à escala humana que convide as pessoas a utilizar
os espaços da cidade. O seu atelier Gehl Architects, fundado em 2000, além de atelier
de arquitectura funciona como uma consultoria de estudos urbanos e design, focandose na relação entre a envolvente construída e a qualidade de vida das pessoas. Jan
Gehl e a sua equipa têm vindo a melhorar a vida urbana em cidades por todo o
mundo, num trabalho que muitas vezes é desenvolvido com a colaboração de
autoridades como as Câmaras Municipais dessas cidades. Com efeito, o atelier atingiu
já um estatuto tal que são as próprias cidades a procurar aconselhamento profissional
na área do planeamento urbano, sempre com o intuito de melhorar as condições para
os habitantes.
Reformado desde 2011, Jan Gehl é agora Assessor Sénior no Gehl Architects,
continuando a desenvolver e promover uma abordagem urbanista centrada nas
pessoas através das suas palestras e conferências.
No capítulo que se segue serão abordadas as suas principais teorias e ideologias.
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4. IDEOLOGIA DE JAN GEHL
As teorias de Jan Gehl abordadas neste capítulo são resultado de mais de cinquenta
anos de estudo, observação e análise da interacção entre “Vida” e “Forma”, desde
1965, quando passou seis meses a estudar a vida urbana em Itália, até aos dias de
hoje. Neste capítulo serão abordados temas como as características inerentes ao ser
humano, o papel da cidade como suporte das suas necessidades e a dimensão
humana na arquitectura.

4.1. A NECESSIDADE DE CONTACTO
Até formas de contacto modestas, como meramente ver e ouvir ou estar ao pé de
outros, são aparentemente mais recompensadoras do que a maioria das outras
atracções oferecidas nos espaços públicos das cidades e das áreas residenciais. Em
aproximadamente todas as situações, a vida nos edifícios e entre edifícios parece
classificar-se como mais essencial e mais relevante do que os próprios espaços e
edifícios. (Gehl, 2017a, p.29)

Existem vários tipos de contacto entre pessoas, com níveis variados de intensidade,
de proximidade, e até de exigência. Dentro do espectro alargado das formas de
contacto, consideram-se numa ponta do espectro os contactos mais passivos, que não
exigem muito dos participantes, como ver e ouvir. Tudo o que surgir a partir deste
ponto são formas de contacto mais activas, que podem ir desde cumprimentos
trocados entre desconhecidos a uma conversa entre amigos.
O modo de contacto que se aborda neste subcapítulo é o que se considera ser de
menor intensidade. Ver e ouvir outras pessoas, e observar o que acontece à nossa
volta é, sem dúvida, a forma de contacto mais depretensiosa. Esta é uma actividade
universal, a mais difundida e comum, em qualquer lado.
The sidewalk must have users on it fairly continuously, both to add to the number of
effective eyes on the street and to induce people in buildings along the street to watch
the sidewalks in sufficient numbers. Nobody enjoys sitting on a stoop or looking out a
window at an empty street. Almost nobody does such a thing. Large numbers of people
entertain themselves, off and on, by watching street activity. (Jacobs, 1961, p.35)26

26

O passeio deve ter transeuntes continuamente, tanto para aumentar o número de olhos postos na rua
como para motivar as pessoas dentro dos edifícios a observar os passeios em quantidades suficientes.
Ninguém gosta de estar sentado numa varanda ou a olhar através de uma janela para uma rua vazia.
Quase ninguém faz tal coisa. Muitas pessoas entretêm-se, por vezes, a observar a actividade que ocorre
nas ruas. (tradução nossa).
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A maior atracção numa cidade são as (outras) pessoas. Onde quer que que se
encontre vida, o que acontece geralmente é que as actividades humanas acabam por
atrair mais pessoas.

Ilustração 22 – Oslo: exemplo de contacto passivo, observar as pessoas
que passam, Jan Gehl. ([Adaptado a partir de:] Gehl, 2010, p.236)

Ilustração 23 - Exemplo de contacto social: uma conversa
entre amigos, Jan Gehl. ([Adaptado a partir de:] Gehl,
2010, p.18)

Faz parte da natureza do ser humano sentir-se atraído para locais onde há coisas a
acontecer. Em casa, por exemplo, verifica-se que as crianças preferem estar junto dos
adultos a estar num quarto onde só há brinquedos.
The scene changes by the minute. There is much to see: behavior, faces, colors and
feelings. And these experiences are related to one of the most important themes in
human life: people. The statement that “man is man’s greatest joy” comes from
Hávamál, a more than 1,000-year-old Icelandic Eddic poem, which succinctly describes
human delight and interest in other people. Nothing is more attractive or compelling.
(Gehl, 2010, p.23)27

A presença de actividade humana demonstra ser, em diversas situações, o principal
objecto interesse. Um exemplo que corrobora esta teoria, visível nos espaços da
cidade, é que dada a escolha entre sentar-se num pátio interior privado ou num terraço
semi-privado junto à rua com vista para a mesma, frequentemente, as pessoas
preferem o espaço na parte de frente da casa, onde há mais para ver, e onde se sente
maior presença humana. O que se conclui neste caso é que a necessidade de

27

A cena muda constantemente. Há muito para ver: comportamentos, caras, cores e sentimentos. E estas
experiências estão relacionadas com um dos mais importantes temas na vida humana: pessoas. A
afirmação de que “o homem é a maior alegria do homem” vem do Hávamál, um poema islandês com mais
de mil anos, que descreve sucintamente o encanto e interesse por outras pessoas. Nada é mais atractivo
ou cativante. (tradução nossa).
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contacto passivo28 é, aparentemente, mais valiosa que a sensação de privacidade
total. O mesmo se verifica em bancos ou assentos públicos, em que aqueles que
oferecem uma boa vista para as actividades à volta, e especialmente em zonas
particularmente movimentadas, são mais usados que os bancos com menos ou
nenhuma vista para outras pessoas. (Gehl, 1996, p.30)

Ilustração 24 - Disposição das cadeiras numa esplanada
parisiense. (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 25 - Disposição das cadeiras numa esplanada
parisiense. (Ilustração nossa, 2018).

A disposição das cadeiras nas esplanadas demonstra o mesmo. Nos cafés de rua, a
vida no passeio em frente ao café é a maior atracção e, por conseguinte, a vista de
vida na cidade. Por todo o mundo, na maior parte dos países, podemos ver as
cadeiras de esplanada viradas para a zona mais activa.
Nas esplanadas de cafés, do mesmo modo, a vida no passeio diante do café é a
principal atracção. Quase sem excepção, as cadeiras de café em todo o mundo estão
orientadas para a área próxima mais activa. Os passeios são, sem surpresa, a própria
razão para se criarem esplanadas. (Gehl, 2017a, p.27)

Em 1969 a Escola de Arquitectura do Royal Danish Academy of Fine Arts realizou um
estudo na Rua Stroget, a principal rua pedonal de Copenhaga, que levou a cabo uma
investigação sobre onde as pessoas paravam naquela rua, e o que as tinha feito parar.
O menor número de paragens foi detectado em frente a bancos, escritórios,
showrooms e montras de, por exemplo, mobília de escritório e loiça. Por outro lado,
notou-se um grande número de paragens em frente a lojas e montras que tinham uma
relação directa com outras pessoas e com o envolvimento social, como quiosques com

28

Contacto Passivo: Conceito proposto por Jan Gehl para designar as formas menos exigentes de
contacto, entenda-se, ver e/ou ouvir outras pessoas. (Gehl, 1996, p.14)
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jornais, exposições de fotografia, lojas de roupa, e lojas de brinquedos. Ainda assim, o
maior interesse demonstrado foi nas actividades humanas que surgiam na própria rua.
Um pintor na rua, por exemplo, junta à sua volta uma multidão que cresce enquanto
trabalha no seu quadro, mas quando o pintor deixa a cena a maior parte dos peões
passa ao lado dos quadros sem lhes prestar atenção. (Gehl, 1996, p.31)

Ilustração 26 - Multidão reúne-se à volta de um músico, Londres.
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 27 - Multidão reúne-se à volta de um músico,
Londres. (Ilustração nossa, 2018).

Estas observações e investigações vêm sublinhar que as pessoas e a actividade
humana são, de facto, o maior objecto de atenção e interesse na cidade. As pessoas
procuram a companhia de outras pessoas, e é da oportunidade de ver e ouvir outros
que assimilamos informações valiosas sobre o ambiente social envolvente. No
entanto, não é só isso que retiramos: estar com outras pessoas representa uma
oportunidade de estímulo.
A tendência para viver em cidades e áreas residenciais moribundas que acompanhou a
industrialização, a segregação de várias funções da cidade e a dependência do
automóvel levaram também as cidades a tornarem-se mais enfadonhas e mais
monótonas. Isto aponta para outra necessidade importante, mormente a necessidade
de contacto. (Gehl, 2017a, p.21)

Cidades com vida, em que as pessoas podem interagir com outras pessoas, são
estimulantes porque são ricas em experiências. A presença de outras pessoas,
actividades, acontecimentos e estímulos constituem uma das mais importantes
qualidades do espaço público. Embora a envolvente física não tenha influência directa
na qualidade ou conteúdo dos contactos sociais, é na amplitude de contactos passivos
que o planeamento urbano tem uma influência mais directa. Por outras palavras,
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conclui-se assim que, através do desenho urbano, os arquitectos e urbanistas têm o
poder de interferir na possibilidade de encontrar, ver, ou ouvir outras pessoas.

4.2. A CIDADE COMO LOCAL DE ENCONTRO
Now the great function of the city is […] to encourage and incite the greatest potential
number of meetings, encounters, challenges, between all persons, classes and groups,
providing, as it were, a stage upon which the drama of social life may be enacted, with
the actors taking their turn as spectators and the spectators as actors. (Mumford apud
Jacobs, 1961, p.211)29

Esta frase de Lewis Mumford vem realçar o papel da cidade como um espaço que
promove o encontro, contacto e comunicação entre pessoas – um espaço onde a vida
social se pode desenrolar. O espaço urbano sempre teve carácter de local de encontro
e convívio entre cidadãos ao longo da história. Assim funcionou até ao século XX,
altura em que os ideais de planeamento do movimento moderno começaram a ter um
peso significativo na forma como se construíam cidades. Esta reforma no modo de
desenhar cidades aconteceu a par com outro reajuste importante: a apropriação do
espaço urbano por parte dos automóveis. Jane Jacobs, quando levantou a questão
sobre a vida e morte das cidades, referia-se precisamente ao esgotamento gradual
das oportunidades para encontro e convívio no espaço público a que se assistia na
segunda metade do século XX.

Ilustração 28 - Siena, Itália: a Piazza di Campo como local de encontro, Jan
Gehl. (Gehl, 2010, p.238)

29

A grande função da cidade é [...] encorajar e incitar o maior número potencial de reuniões, encontros,
desafios, entre todas as pessoas, classes e grupos, fornecendo, por assim dizer, um placo sobre o qual a
vida social possa decorrer, com os actores a tomar a sua vez como espectadores e os espectadores
como actores. (tradução nossa).
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Ilustração 29 - Os espaços da cidade como palco da vida urbana, Viena. (Ilustração nossa, 2014).

No século XX, pela primeira vez na História, o espaço entre os edifícios passou a ser
considerado supérfluo e inconveniente – a atenção estava virada para o
desenvolvimento de espaços racionais destinados às actividades necessárias: por
actividades necessárias entendem-se todas as actividades estritamente obrigatórias e
comuns a todas as pessoas, como ir para o trabalho ou a escola, sair de casa para ir
comprar comida ou esperar pelo autocarro. Como se tratam de actividades nãoopcionais, ocorrem em todas as condições e não dependem da estrutura física para
existirem, por outras palavras, a estrutura física tem pouca influência na amplitude de
actividades necessárias. (Gehl, 1996, p.13)
Jane Jacobs disse no seu livro Death and Life of Great American Cities que “era
questionável quanta destruição trazida pelos automóveis nas cidades seria uma
resposta às necessidades de transporte e deslocação, e quanta se deveria na verdade
ao desrespeito pelas outras necessidades, usos e funções da cidade”. As
necessidades de que Jane Jacobs falava, e que foram negligenciadas, estão
relacionadas não só com a necessidade que o ser humano tem de contacto como se
falou anteriormente, mas também com as restantes actividades sociais. Estas são
actividades que vão muito para lá das obrigatórias – porque os espaços da cidade
servem para mais do que deslocação. (Jacobs, 1961, p.339)
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Ilustração 30 - Estrasburgo, França: as pessoas sentadas na esplanada observam os
transeuntes, Jan Gehl. ([Adaptado a partir de:] Gehl, 2010, p.23)

Com efeito, os contactos passivos como ver e ouvir são já por si só uma actividade
social, e representam ainda uma possível semente para outras formas de contacto.
Estas actividades sociais, segundo Jan Gehl, incluem todos os tipos de comunicação
entre pessoas no espaço público, e requerem sempre a presença de outras pessoas.
São cumprimentos, conversas nos bancos, crianças a brincar, artistas que entretêm
multidões, ou outras actividades comuns de vários tipos. (Gehl, 2010, p.22)
In a given situation life in the city can be influenced quantitatively by inviting more
people to come or qualitatively by inviting them to stay longer and slowing down traffic.
It is almost always simpler and more effective to increase quality and thus the desire to
spend time than to increase the number of visitors to the space. (Gehl, 2010, p.73)30

A boa qualidade dos espaços públicos é um pré-requisito importante para a existência
de vida urbana na cidade – e a vida urbana não se faz apenas das actividades
necessárias, mas acima de tudo das sociais. As actividades necessárias ocorrem em
qualquer meio, como já foi dito, portanto a escassez ou abundância das mesmas
registadas numa rua pouco dizem da qualidade do espaço. Por outro lado, as sociais
só surgem se tiverem condições para isso, se o espaço a isso convidar. O trabalho
cuidadoso do espaço público é importante sobretudo por causa destas, pois a cidade
só funciona como local de encontro quando cria oportunidades para que afloresçam.

30

A vida na cidade pode ser influenciada quantitativamente convidando-se um maior número de pessoas
e qualitativamente convidando-se essas pessoas a ficar mais tempo e a abrandar o ritmo da cidade. É
quase sempre mais simples e mais eficiente aumentar a qualidade e, por conseguinte, a vontade de
passar mais tempo num espaço do que aumentar o número de visitantes no mesmo. (tradução nossa).
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Ilustração 31 – Jardim das Tulherias, Paris: a cidade a convidar
os peões a parar, ver e ouvir. (Ilustração nossa, 2014).

Ilustração 32 – Jardim das Tulherias, Paris: a presença das
cadeiras convida as pessoas a parar. (Ilustração nossa, 2014).

No que diz respeito à vida urbana, tão importante quanto o número de pessoas num
espaço, é a quantidade de tempo que essas pessoas passam nos espaços públicos
da cidade. O nível de actividade é apenas um produto de números e tempo. Em zonas
de edifícios com muitos andares, onde vivem de facto muitas pessoas, os habitantes
vêm e vão em grande número, mas com escassas oportunidades para passar mais
tempo no exterior, o nível de actividade registado é reduzido. Já em zonas de casas
geminadas, com pequenos terraços à entrada, apesar de se verificar um número de
habitantes consideravelmente menor, regista-se muito mais actividade na rua, porque
o período de tempo passado no exterior é geralmente mais longo. (Gehl, 2010, p.71)
As paragens espontâneas e longas na cidade dizem muito mais da qualidade da
mesma do que o número de pessoas a acotovelarem-se num passeio, porque o parar
não é por necessidade, mas porque a cidade a isso convida.
Ao longo da história da Humanidade, as pessoas usaram os espaços da cidade para
se reunir, e os espaços onde se encontravam foram sempre importantes nas suas
vidas. O papel que a cidade desempenha como local de encontro tem um peso
importante na sustentabilidade social devido à sua dimensão democrática, na medida
em que procura dar iguais oportunidades de acesso para todos os grupos sociais,
promovendo assim o encontro com outros no espaço público. Assim, quando a
dimensão humana é colocada de parte no planeamento urbano, a cidade perde a sua
função democrática.
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Ilustração 33 - High Line, Nova Iorque: O design do espaço convida os peões a parar.
(Ilustração nossa, 2014).

Jan Gehl conclui portanto que, se se quer criar desenvolvimento na cidade, tem de se
dar prioridade à dimensão humana e ao encontro entre pessoas nos espaços públicos.
It is my viewpoint that man is a social animal. […] We see that whenever a dictator
takes over, the first thing he does is forbid people from gathering. That’s dangerous for
his dictatorship. When Franco died and democracy returned to Spain, the first thing they
did in Barcelona was build two hundred public spaces, so that people could meet each
other and celebrate the freedom to speak in the public realm. (Gehl, 2017b)31

4.3. A DIMENSÃO HUMANA
If cities and buildings are going to invite people to come and stay, the human scale will
require new and consistent treatment. […] The wide spread practice of planning from
above and outside must be replaced with new planning procedures from below and
inside, following the principle: first life, then space, then buildings. (Gehl, 2010, p.198)32

Jan Gehl defende que as prácticas de planeamento urbano introduzidas pelo
movimento moderno, que se focavam primeiramente no edifício, depois no espaço
entre os edifícios, e por último na vida a ocorrer nesses espaços, não davam
oportunidade à vida urbana. Em vez disso, o planeamento urbano deveria proceder ao

31

Do meu ponto de vista o homem é um animal social. [...] Vemos que sempre que um ditador sobe ao
poder, a primeira coisa que ele faz é proibir as pessoas de se reunirem. Isso é perigoso para a sua
ditadura. Quando Franco morreu e a democracia voltou a Espanha, a primeira coisa que fizeram em
Barcelona foi construir duzentos espaços públicos, para que as pessoas pudessem encontrar-se e
celebrar a liberdade de se expressarem em público. (tradução nossa).
32 Se as cidades e os edifícios vão convidar as pessoas a sair de casa e passar mais tempo lá fora, a
escala humana vai requerer um tratamento novo e consistente. [...] A prática generalizada de planear a
partir de cima e de fora deve ser substituída por novos métodos de planeamento a partir de baixo e por
dentro, seguindo o princípio: primeiro a vida, depois o espaço, depois os edifícios. (tradução nossa).
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trabalho da vida urbana em primeiro lugar, para passar de seguida aos espaços, e só
depois aos edifícios. (Gehl, 2010, p.198)
Como se veio a comprovar mais tarde, depois de as cidades modernistas serem
construídas e habitadas, colocar o edifício individual como prioridade e ponto de
partida não deixa espaço para vida na cidade. Com efeito, em quase todos os casos,
torna-se difícil conseguir boas condições para a existência de vida na cidade se as
decisões são tomadas somente à escala maior. A escala humana é negligenciada,
sempre, quando o trabalho da vida urbana se reduz ao tratamento das áreas que
restam entre os edifícios, depois de estes serem erguidos.
A única abordagem com sucesso para o desenho de excelentes cidades para pessoas
tem obrigatoriamente de ter a vida urbana e os espaços da cidade como ponto de
partida. Da mesma forma, para se trabalhar tendo em conta a dimensão humana, é
preciso que a vida na cidade seja tratada ao mesmo nível que as outras funções
urbanas.
Compared with other social investments – particularly healthcare costs and automobile
infrastructure – the cost of including the human dimension is so modest that
investments in this area will be possible for cities in all parts of the world, regardless of
development status and financial capability. In any case, concern and consideration will
be the key investment and the benefits enormous. (Gehl, 2010, p.7)33

Desenhar cidades para pessoas, e fazê-lo com sucesso, é um trabalho que tem de
começar pelo reconhecimento dos sentidos do ser humano e das suas capacidades. É
este o ponto de partida para o comportamento e a comunicação no espaço da cidade.
Segundo Jan Gehl (2010, p.33), o corpo humano é linear em orientação: ou seja, os
pés permitem andar e correr para a frente com bastante facilidade, mas andam para
os lados e para trás com dificuldade. Este movimento é, e sempre foi, limitado à
deslocação horizontal.

Comparado com outros investimentos – particularmente cuidados de saúde e infraestruturas
automóveis – o custo de incluir a dimensão humana é tão modesto que os investimentos nesta área serão
possíveis para cidades por todo o mundo, independentemente do estado de desenvolvimento e
capacidade financeira. Em todos os casos, preocupaçãp e consideração serão o investimento chave e o
benefícios serão enormes. (tradução nossa).
33
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Ilustração 34 – O ser humano em deslocação: o movimento é horizontal e de
orientação linear, Michael Barnett, 2017. (Barnett, 2017)

Um dos sentidos mais desenvolvidos e úteis, o da visão, é também ele distintamente
horizontal: o campo horizontal de visão é consideravelmente maior que o vertical. Com
efeito, ao olhar em frente é possível ter percepção do que se passa em ambos lados
no alcance de um círculo horizontal de quase 90º para cada lado. O campo vertical
abaixo do olhar é mais reduzido que o horizontal, e o acima do olhar mais reduzido
ainda, isto porque ao andar o eixo de visão é direccionado aproximadamente dez
graus para baixo para se ver o caminho, diminuindo assim o campo visual superior.
Assim, uma pessoa a andar na rua vê pouco mais do que o chão e o que se passa ao
nível do olhar, no piso térreo. (Gehl, 2010, p.33)
In an urban planning context, where the relationship between the senses,
communication and dimensions is an important theme, we speak of social field of vision.
The limit of this field is 100 meters (110 yards), the point at which we can see people in
motion. (Gehl, 2010, p.35)34

Este campo social de visão, segundo Gehl, tem dois limites importantes: 100 metros e
25 metros. O primeiro é importante porque estabelece uma distância máxima em que
se consegue ver outras pessoas a deslocarem-se, com clareza. Já o limite dos 25
metros marca o ponto em que se começa a conseguir distinguir emoções e
expressões faciais. Estas duas distâncias são importantes de mencionar porque têm
de ser consideradas em muitos cenários físicos onde o foco é a visualização de
pessoas. (Gehl, 2010, p.35)

34

Num contexto de planeamento urbano, onde a relação entre os sentidos, comunicação e dimensões é
um tema importante, falamos de campo social de visão. O limite deste campo é 100 metros, o ponto em
que podemos ver pessoas a deslocarem-se. (tradução nossa).
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A distância de 100 metros, por exemplo, é tida em conta em arenas construídas para
dar lugar a concertos ou jogos desportivos. Em estádios de futebol, por exemplo, a
distância do meio campo até aos assentos mais longínquos é de 100 metros, o que
permite ao espectador ter não só uma visão geral do jogo, mas também da deslocação
dos jogadores. Da mesma forma, nos estádios desportivos, o espaço é desenhado de
maneira a que os assentos estejam acima do campo, para que quem assiste veja tudo
ligeiramente de cima, de acordo com as limitações do campo de visão. Nas salas de
cinema, por exemplo, verifica-se que os primeiros lugares a serem ocupados são os
de trás, seguidos dos do meio. Ninguém gosta de se sentar nos da frente porque a
pessoa encontra-se na posição desconfortável de ter de dirigir o olhar para cima
durante duas horas que,tendo em conta as limitações do campo vertical superior, é um
constrangimento. A alternativa, neste caso, seria inclinar a cabeça para trás, numa
tentativa de diminuir o esforço dos olhos. (Gehl, 2010, p.35)
O segundo limite importante, o dos 25 metros, aparece em Salas de Espectáculo
como Teatros ou Óperas – aqui é mais importante a emoção que a locomoção. Este
limite, no entanto, nem sempre é respeitado, e muitas salas aproximam-se dos 35
metros. A razão de assim ser, tanto no Teatro como na Ópera, deve-se à linguagem
corporal usada nestas situações, que se torna teatral através de movimentos
engrandecidos, à maquilhagem, que acentua e exagera as expressões faciais, e à
projeccção vocal dos actores. (Gehl, 2010, p.36)

Ilustração 35 - Sala de Espectáculos, Ópera Garnier, Paris.
(Ilustração nossa, 2014).

Ilustração 36 – Seattle Opera House: "Tristão e Isolda", Rozarii
Lynch, 2010. (Lynch, 2010)

Estes exemplos vêm frisar a importância da familiaridade com os sentidos humanos e
as suas limitações na arquitectura, e da relevância deste conhecimento como pré-

Matilde Camacho Félix

58

A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

requisito para o dimensionamento de todas as formas de espaço, seja ele exterior ou
interior. Criar cidades para as pessoas quer dizer, acima de tudo, providenciar
espaços urbanos de qualidade que considerem a dimensão humana.

4.4. ARQUITECTURA PARA 5 KM/H
Como se disse no subcapítulo anterior, a locomoção do ser humano é, por natureza,
limitada predominantemente ao movimento horizontal. Além disso, está também
restringida a uma velocidade de aproximadamente 5 km/h, e é para este ritmo que o
aparelho sensorial está adaptado. Por outras palavras, o ser humano foi desenhado
para captar e assimilar estímulos e informações recebidas à velocidade do andar, que
aqui se considera ser de 5 km/h, no máximo 15 km/h , a velocidade média de corrida.
Em cidades antigas, onde o tráfego era baseado no ritmo do andar, o espaço urbano e
os edifícios eram desenhados a uma escala em conformidade com os 5km/h. Com a
invasão dos automóveis no século XX, que começou devagar mas cresceu depressa,
as cidades viraram a atenção para a acomodação dos automóveis. Foi com a
introdução dos carros que se perdeu a noção de escala no planeamento urbano, e as
cidades passaram a ser desenhadas para velocidades maiores. O problema das
velocidades maiores, e por maiores entendem-se todas acima do passo normal de
uma pessoa, é que a capacidade de perceber o que vemos diminui substancialmente.
A 70km/h não há tempo para interiorizar a informação.
Five kilometer per hour experience is based on a cornucopia of sensory expressions,
spaces are small, buildings are close together and the combination of detail, faces, and
activities contributes to the rich and intense sensory experience. (Gehl, 2010, p.44)

Efectivamente, é a partir de grandes distâncias que recolhemos grandes volumes de
informação, mas é a curta distância que processamos impressões sensoriais intensas
e significativas. Em ruas e espaços pequenos vêem-se os edifícios, os detalhes e as
pessoas à volta a curta distância. Há muito para absorver, e abundam acontecimentos.
This is in sharp contrast to experience in cities and urban complexes where distances,
urban space and buildings are huge, built-up areas are sprawled out, details are lacking
and there are no or few people. This type of urban situation is often perceived as
impersonal, formal and cold. (Gehl, 2010, p.53)35

35

Isto contrasta fortemente com a experiência em cidades e complexos urbanos onde as distâncias, o
espaço urbano e os edifícios são enormes, as áreas urbanizadas estão espalhadas, os detalhes são
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Nas cidades onde as distâncias, o espaço urbano e os edifícios são excessivamente
grandes, os edifícios são vistos ao longe e só os aspectos gerais são compreendidos,
fazendo desaparecer as experiências sensoriais. Esta escala automóvel é escassa em
detalhe porque, para todos os efeitos, à velocidade média de um automóvel não seria
possível ver os detalhes.

Ilustração 37 - Escala automóvel numa via rápida, Jan Gehl. ([Adaptado a
partir de:] Gehl, 2010, p.43)

Nas cidades construídas de acordo com a escala automóvel, verifica-se que, além de
os espaços serem maiores, os sinais e as restantes informações (como publicidade)
nos espaços públicos têm também eles de ser simplificados e aumentados de maneira
a que os condutores e os passageiros consigam assimilar a informação. Da
perspectiva do peão, estes sinais são grotescamente grandes.
É na pequena escala, na paisagem urbana de 5 km/h, que as pessoas vivem a cidade
de perto, e é também aqui que se tem tempo para apreciar a qualidade. A qualidade
da pequena escala, e do que é visto ao nível do olhar, é decisiva para a vida e
atractividade de uma área.36

escassos e quase não há pessoas. Este tipo de situação é muitas vezes percebido como impessoal,
formal e frio. (tradução nossa).
36 Em zonas onde o número de visitantes tem um impacto económico, como acontece por exemplo na
Disneyland Paris, a pequena escala é sempre trabalhada com cuidado e minúcia, a fim de criar uma
atmosfera agradável e acolhedora. Apesar de não ser uma zona urbana, aqui dá-se o exemplo deste
parque de entretenimento como uma situação em que o trabalho com a dimensão humana está presente.
Neste e noutros casos, em que o público-alvo são as pessoas, ironicamente, acabaram por conseguir
desenhar espaços de qualidade que sustentam a vida urbana. Aqui, os espaços oferecem boas
condições às pessoas ao nível do olhar. (Gehl, 2010, p.207)
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Ilustração 38 – Siena: Piazza del Campo, Gehl Architects. (Green,
2017)

Ilustração 39 – Barcelona: Utilização dos detalhes da fachadas
como apoio para paragens mais longas. (Ilustação nossa, 2012).

A ideologia de Jan Gehl que se procurou estudar neste capítulo aborda a cidade no
seu sentido mais abrangente, isto é, diz respeito à cidade em si, e não a nenhuma
cidade em específico. Não obstante, os temas abordados até aqui transpõem-se para
o capítulo seguinte, na medida em que estão também presentes na leitura particular
que se fará em seguida da cidade de Copenhaga, o principal objecto de estudo de Jan
Gehl.
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5. CASO DE ESTUDO: COPENHAGA
5.1. A CIDADE ANTERIOR A JAN GEHL: OS SUCESSIVOS PLANOS
URBANOS

Em 1947, o Departamento de Planeamento Regional da cidade de Copenhaga criou
um plano que viria a ser publicado no ano seguinte sob o nome de “Finger Plan”. Este
plano era uma proposta na qual se procurava estabelecer o crescimento da cidade
numa estrutura que concentrava o desenvolvimento urbano ao longo de cinco dedos e
onde os dedos da cidade são separados por áreas verdes, que estão isentas de
construções. Este plano, no entanto, não teve seguimento na altura e o Departamento
foi fechado em 1950. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)

Ilustração 40 - Esboço do primeiro Finger Plan publicado em
1948, Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015. (Dinamarca.
Ministério do Ambiente, 2015)

Na década de 50, a cidade assiste a um aumento populacional muito grande, maior do
que o antecipado, e viu-se a área usada a aumentar em conformidade com esse
crescimento demográfico. Deste modo, em 1963 foi criado um Concelho de
Planeamento Regional com poderes conferidos para que se desse continuidade ao
plano original de 1947 para a área da Grande Copenhaga. Este novo projecto,
desenvolvido a partir do original, veio a ser publicado anos mais tarde, em 1973. Pela
primeira vez, o Plano Regional incluía áreas reservadas a um corredor de transporte
para linhas de trânsito de longa distância, que poderiam vir a ser ferroviárias e/ou
rodoviárias. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)
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Durante as décadas de 60 e 70 do século XX assistiu-se, um pouco por toda a Europa,
ao domínio do Movimento Moderno nas visões do futuro para as grandes cidades.
Neste período, os engenheiros europeus que rumaram aos Estados Unidos da
América, onde as ideias revolucionárias já tomavam forma, voltaram para a Europa
com planos de desenvolvimento onde, partindo de uma tabula rasa, punham em
prática as suas visões modernistas. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
A cidade de Copenhaga não foi excepção, e também aí se fez sentir emergir uma
vontade de transformação no que dizia respeito ao planeamento urbano. Com efeito, a
cidade encontrava-se num ponto crucial do seu desenvolvimento em que era
necessário desenvolver uma rede de estradas que assegurasse as funções arteriais
da cidade, como se reporta num relatório de engenharia datado de 1965. Assim, nesta
altura surgiram alguns planos que tinham em vista uma modificação das vias
rodoviárias da cidade.
Um dos planos principais, o Plano Søringen, consistia numa via de 12 faixas
rodoviárias que cortaria o centro de Copenhaga, em nome da progressão urbana. Este
plano foi acompanhado por um outro – o City Vest. À semelhança do que propunha Le
Corbusier para o bairro Marais de Paris, o City Vest pretendia demolir o bairro
Vesterbro em Copenhaga, na altura considerado um gueto, tornando o local uma
tabula rasa para a construção da já mencionada via rápida e ainda de um conjunto de
edifícios que se ergueriam a uma altura muito superior à da cidade. Para desilusão
dos modernistas da altura, os planos Søringen e City Vest – ambos incluídos no Finger
Plan – nunca foram executados, e o desenvolvimento de Copenhaga tomou um rumo
diferente. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
Há várias razões que explicam o insucesso das visões modernistas em Copenhaga.
Uma delas é o facto de ter assistido aos efeitos que essas transformações traziam
quando eram aplicadas, com um caso a acontecer no país vizinho, a Suécia. Em
Estocolmo, mais precisamente, foi inaugurada no ano de 1966 uma via rápida – a
Essingeleden, projectada para atravessar as várias ilhas da cidade. Depois de
construída, as suas seis faixas iniciais depressa se tornaram insuficientes para a
afluência de automóveis, e foram depois realizadas obras para acrescentar duas
faixas, perfazendo um total de oito. Esta medida não teve qualquer sucesso na
resolução do problema de forte congestionamento e a Essingeleden é, ainda hoje, a
estrada mais congestionada da Suécia. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
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Ilustração 41 - O jornal dinamarquês Politiken opôs-se aos projectos de
desenvolvimento dos anos 60 para a cidade de Copenhaga, Copenhagen City
Archive, 1960. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)

Outra razão que contribuiu para que os planos modernistas orientados para o
automóvel não tivessem tido seguimento em Copenhaga foi o facto de a cidade se
encontrar numa fase de pobreza nos anos que se seguiram à Segunda Guerra
Mundial. A falta de fundos terá contribuído para dificultar a concretização dos planos
modernistas, e quando se formalizavam era a um ritmo muito lento, levando muitas
vezes à interrupção dos mesmos. (Elle, 2016)
Apesar destas dificuldades, a cidade teve algumas oportunidades para sentir as
consequências do que poderia vir a ser um futuro direccionado para o automóvel. Para
Copenhaga, esta experiência tomou a forma de uma via rápida de seis faixas que
atravessava os bairros a norte da cidade, que veio a ser erguida junto a edifícios de
habitação, ao nível das janelas do segundo piso. A construção desta via rápida acabou
por se revelar um cenário extremamente elucidativo para a opinião pública, uma vez
que deu às pessoas uma oportunidade de antever o que os novos planos modernistas
trariam. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
That was a real eye-opener. People could see that this would change Copenhagen –
that this is what the plans mean. Inside people’s heads, they found out that they were
not happy with these modernist developments. By the 70’s, they could experience how
it was to live in it… You have to feel it in your body to know it’s not good. (Elle, 2016)37

Foi verdadeiramente elucidativo. As pessoas aperceberam-se de que isso poderia mudar Copenhaga –
que era isso que os planos significavam. As pessoas perceberam que não estavam felizes com estes
desenvolvimentos modernistas. Quando chegaram os anos 70, puderam experimentar como era viver
nessas zonas. Tem de se sentir no corpo, para se perceber que não é bom. (tradução nossa).
37
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Foi nesta altura que, face às mudanças que propunham no tecido urbano, se iniciou
uma discussão pública sobre as virtudes de ter uma cidade para as pessoas, entendase, desenhada para as pessoas. O facto de se ter levantado esta questão foi
especialmente importante porque mostrou aos cidadãos que havia uma alternativa ao
futuro modernista.

Ilustração 42 - Copenhaga nos anos 60, Michael Ochs, 1960. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)

Pela mesma altura, numa tentativa de pôr fim aos projectos inspirados no movimento
moderno que se discutiam na altura, surgiram alguns grupos em oposição. Um deles,
na altura em que se discutia o Plano Søringen, tomou a liberdade de colocar bóias na
água para demonstrar até onde a estrada se estenderia. Da mesma forma, quando se
planeou a construção de um enorme hotel no centro da cidade, erguream-se balões
meteorológicos para demonstrar quão alto o edifício seria, sobretudo quando
comparado com a envolvente. (Cathcart-Keays e Warin, 2016)
Numa cidade que se via cada vez mais pobre, os projectos rodoviários não iam para a
frente sem o apoio do Estado, e eram revogados. Mais a mais, tudo isto coincidiu com
a crise de petróleo de 1973, que viu a utilização do carro abrandar drasticamente.
Nesta altura foram introduzidos os “Domingos sem Carro” numa tentativa de poupar
combustível, e desactivou-se semáforo sim semáforo não para economizar energia.
Tudo isto resultou num descontentamento público, e começaram a surgir protestos:
dada a situação, as pessoas queriam voltar a andar de bicicleta em segurança.
(Goodyear, 2012)
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Ilustração 43 - Cidadãos em protesto por melhores infra-estruturas para bicicletas,
Kobenhavns Bymuseum, 1970. (Colville-Andersen, 2009)

A crise de petróleo desapareceu para voltar mais tarde, em 1979, e com ela voltaram
os protestos. Face ao elevado número de acidentes registados, uma das maneiras de
protesto a que se reccorreu na altura foi pintar uma cruz branca no asfalto para marcar
os locais onde acidentes viários tinham resultado na morte de um ciclista (ver
ilustração 44). No início dos anos 80, as manifestações começaram a ter frutos, e a
rede de ciclovias foi reconstruída: a rede foi expandida e os números de fatalidades e
lesões começaram a cair. (Goodyear, 2012)

Ilustração 44 - Cruzes brancas pintadas na rua para chamar a atenção para o número de
ciclistas mortos, Kobenhavns Bymuseum, 1979. (Colville-Andersen, 2011)

Todos estes factores reunidos contribuíram para o rumo que o planeamento urbano
em Copenhaga viria a tomar, fugindo aos ideais modernistas. Foi neste processo que
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a cidade começou a criar fundações para a sua actual reputação como uma das
melhores cidades para se viver.
Nos anos 70 a onda de crescimento populacional tinha já abrandado, e o Concelho
preparou um novo plano com o intuito de substituir o de 1973. Este novo plano foi
concluído em 1989 e, à semelhança dos anteriores, também este partia da estrutura
do Finger Plan original, onde se propunha a área da Grande Copenhaga como uma
zona urbana com um único centro principal – a cidade de Copenhaga, na “palma da
mão”.
A partir de 1990, a coordenação dos projectos de planeamento regionais passou para
o Ministério do Ambiente e o seguimento que se deu ao Finger Plan foi, mais uma vez,
adoptado na sua estrutura principal e basilar, e os corredores de transportes foram
mantidos, tanto no Plano de 2005 como nos que se seguiram. O Ministério do
Ambiente, responsável pelo planeamento geral de Copenhaga, tem elaborado, desde
2007, Directivas de Planeamento que se focam na elevação do perfil de Copenhaga
como uma capital “verde” do futuro. Isto foi implementado no Plano de 2007 e na mais
recente Directiva de Planeamento, em 2013. Isto quer dizer que, actualmente, o
planeamento na área da Grande Copenhaga tem de ser executado em conformidade
com a estrutura do Finger Plan de 2013. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)
Apesar de os planos terem sido executados por diferentes entidades ao longo dos
anos, é de notar que o Finger Plan tem sido, desde 1948, o único modelo de
desenvolvimento regente, constituindo o suporte principal do planeamento urbano da
cidade de Copenhaga.
Como se referiu anteriormente, a estrutura do Finger Plan estabelece que o
desenvolvimento urbano deve ocorrer no núcleo central e nas zonas periféricas
(entenda-se na “palma da mão” e nos “dedos”, respectivamente) associado a uma
infraestrutura uma rede ferroviária de comboios suburbanos, regionais e metro, bem
como uma rede rodoviária. As zonas entre os “dedos” deverão ser mantidas como
zonas verdes para actividades de lazer ao ar livre e agricultura. Esta estrutura tem
ajudado a prevenir a expansão urbana descontrolada a ponto de suprimir as áreas
verdes, que desde 1948 são um dos pontos fundamentais do Plano, numa tentativa de
assegurar o direito de todos os cidadãos aos parques e jardins da cidade. Uma vez
que o princípio fundamental destas zonas verdes é dar lugar a actividades ao ar livre,
o acesso público é a maior prioridade. Estas zonas verdes, porém, não se encontram
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apenas “entre os dedos”, mas também no núcleo central (na “palma da mão”), sob a
forma de parques públicos que, juntamente com corredores verdes, formam uma
estrutura verde no centro da cidade. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)

Ilustração 45 - Desenho do Finger Plan de 2013 para a
Grande Copenhaga, Dinamarca. Ministério do Ambiente,
2015. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)

Ilustração 46 - Desenho da zona urbana periférica:
Finger Plan de 2013, Dinamarca. Ministério do Ambiente,
2015. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)

Um dos pontos fundamentais do Finger Plan, introduzido na versão de 1989 e mantido
até aos dias de hoje, é a concentração dos edifícios de grandes empresas e escritórios
perto das grandes estações, com vista a promover o uso dos transportes públicos.
Foram já realizados vários estudos na cidade que comprovam que os benefícios de
concentrar os grandes escritórios perto de estações bem servidas de comboios,
autocarros e metro são muito pronunciados. Nesses estudos concluiu-se ainda que
esta relação tem melhores resultados quando os locais de trabalho se encontram a
uma distância não maior que 600 metros das grandes estações de transportes
públicos. (Dinamarca. Ministério do Ambiente, 2015)
O Finger Plan tem vindo a ser trabalhado e melhorado desde a sua primeira
publicação em 1948. As duas versões mais recentes, de 2007 e 2013, destacam-se
pela persistência no trabalho cuidadoso da mobilidade na cidade.

Matilde Camacho Félix

69

A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

Desempenho Ambiental
Copenhaga é actualmente considerada uma das melhores cidades para se viver,
tendo sido já laureada com inúmeros prémios, entre eles o de “European Green
Capital” em 2014 pela Comissão Europeia, em que foi destacada, não só pela
ecologia, mas também pelo planeamento urbano, pelo seu design e arquitectura;
“Greenest Major City in Europe” pelo Green City Index; “World’s Healthiest City” em
2014 pela CNN; o de “Cidade com Melhor Qualidade de Vida do Mundo” pela revista
Monocle em 2013 e 2014; e ainda o “C40 City Climate Leadership Award” em 2013.
(Berger, 2017)

Ilustração 47 - Parque Público em Copenhaga, Manu, 2014. (Manu, 2014)

O que se nota é que a cidade esforça-se por ser melhor: melhor para as pessoas e
melhor para o ambiente. Com efeito, as preocupações ambientais estão sempre
presentes no desenvolvimento urbano de Copenhaga, e têm vindo a ganhar cada vez
mais peso. Em 2009 foi aprovado o Plano de Mudanças Climáticas de Copenhaga, um
plano ambicioso que tem como objectivo tornar a cidade neutra em carbono até 2025.
Para atingir este objectivo, a cidade tem tomado medidas decisivas para aumentar a
eficiência energética, aumentar a produção de energias renováveis e encorajar os
residentes a usar meios de transporte com emissões reduzidas de carbono. (Berger,
2017)
Thus the city’s plan is to make the city greener, more efficient, more livable, more
competitive, and more prosperous. The drive for carbon neutrality is intended to create
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new jobs, innovation, investment in green technologies, and a better quality of life for
residents. (Berger, 2017)38

O relatório refere objectivos como, por exemplo, o de que no ano 2025 todos os
veículos da Câmara sejam já eléctricos ou movidos a hidrogénio ou biocombustíveis,
ou ainda o de reduzir o consumo de energia para 40% nos edifícios do governo local.
Outras medidas, menos visíveis, são as instalações onde o calor residual das centrais
eléctricas é utilizado para manter os edifícios quentes através da maior rede de
aquecimento urbano do mundo, ou outras instalações ainda, onde as águas do porto
da cidade são utlizadas para arrefecer lojas de comércio, prédios de escritórios e
hotéis. (Gerdes, 2013)

Ilustração 48 - Turbinas eólicas na linha do horizonte em Copenhaga, Danni Jensen,
2014. (Jensen, 2014)

Copenhaga lidera mundialmente na introdução de veículos movidos a hidrogénio, e é
o primeiro país a criar uma infrastrutura à escala nacional para sustentar estes
veículos. A cidade fez já grandes progressos noutras frentes: só entre 2005 e 2013,
reduziu as emissões de carbono em 38%. No que toca a energias renováveis, por
exemplo, as turbinas eólicas fornecem já 30% da electricidade da Dinamarca (e no
âmbito de um plano energético nacional aprovado em 2012, essa participação deverá
aumentar para 50% até 2020). Desde a aprovação do Plano Climático em 2009,
Copenhaga não se tem limitado apenas a reduzir as emissões de carbono. Além
disso, a cidade está decidida a mostrar ao mundo que é possível combinar
38

Assim, a cidade planeia tornar-se mais verde, mais eficiente, mais habitável, mais competitiva e mais
próspera. O impulso para a neutralidade do carbono tem como objetivo criar novos empregos, inovação,
investimento em tecnologias verdes e uma melhor qualidade de vida para os residentes. (tradução
nossa).
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crescimento, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida com reduções radicais
nas emissões de dióxido de carbono. (Berger, 2017)
Arquitectura, Saúde e Bem-Estar
Hoje em dia as cidades enfrentam muitos desafios de saúde pública, desde
obesidade, diabetes tipo 2, asma, doenças cardíacas e problemas de saúde mental.
Numa altura em que a preocupação pela saúde aumenta, e com a expansão da
população nas cidades, surge a necessidade crescente de desenvolver formas de
promover actividade física em ambientes urbanos densos. No âmbito do planeamento
urbano, levanta-se a questão: qual o papel que a envolvente construída pode ter na
criação de oportunidades para que mais pessoas adoptem estilos de vida fisicamente
activos?
A Organização Mundial de Saúde tem vindo a alertar para a inactividade que, hoje em
dia, representa uma porção crescente das mortes em todo o mundo, estando
associada a custos de cuidados de saúde significativos. A necessidade de dar
prioridade à actividade física no contexto da cidade tem vindo a ganhar maior
reconhecimento em anos recentes, e as cidades começam a adoptar estratégias para
promover o exercício moderado como parte integral do dia-a-dia.39

Ilustração 49 - Copenhaga: residentes continuam a optar pela bicicleta
mesmo no inverno, Kaitlin Johnson. (Pedersen, 2017)

39

Um estudo publicado na revista científica The Lancet, em Abril de 2016, revelou que as pessoas que
vivem no centro das cidades têm, geralmente, uma esperança de vida superior à daqueles que vivem em
zonas periféricas. Isto deve-se ao facto de, ao longo das suas vidas, andarem a pé com mais frequência
nas suas deslocações diárias.
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Ilustração 50 - Uso da bicicleta como meio de transporte em Copenhaga, Danni, 2015.
(Danni, 2015)

A Declaração de Paris, “City in Motion – People first”, adoptada em 2014 pelos
Ministros Europeus, defendia o compromisso de incorporar as ambições de transporte,
saúde e meio ambiente nas políticas de planeamento urbano e espacial. Mais tarde,
em 2017, foi aprovada a Declaração Ostrava, na qual os Estados-Membros se
comprometeram a desenvolver pastas nacionais para as acções no domínio do
ambiente e da saúde, bem como a fazer esforços para que as cidades europeias se
tornem "mais saudáveis e inclusivas, seguras, resistentes e sustentáveis através de
uma abordagem integrada, inteligente e que promova a saúde, tanto no planeamento
urbano como na gestão da mobilidade”. (Organização Mundial de Saúde e Gehl
Institute, 2017)
Action to increase rates of physical activity will be necessary to achieve global targets
on the prevention of premature mortality from noncommunicable diseases – the leading
cause of death worldwide – and to halt the rise in obesity. With more than 80% of the
European population expected to live in urban areas by 2030, cities play a pivotal role in
promoting and protecting health and well-being. (Organização Mundial de Saúde e Gehl
Institute, 2017)40

Em Novembro de 2017 a Organização Mundial de Saúde publicou “Towards More
Physical Activity in Cities”, um relatório elaborado em parceria com o Gehl Institute. O
documento expõe os problemas de saúde que as cidades europeias enfrentam
actualmente e oferece princípios orientadores para se progredir no sentido de
40

Serão necessárias medidas para aumentar a actividade física para alcançar metas globais no que toca
à prevenção da morte prematura por doenças não-transmissíveis – a principal causa de morte no mundo
– e para travar o aumento da obesidade. Com os mais de 80% da população da Europa que se espera
que vivam em áreas urbanas até 2030, as cidades têm um papel fundamental na promoção e protecção
da saúde e do bem-estar. (tradução nossa).
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aumentar a actividade física em ambientes urbanos, transformando espaços públicos
de maneira a que promovam estilos de vida saudáveis. Algumas das áreas políticas
que a Organização Mundial de Saúde considera particularmente relevantes no reforço
da actividade física nas cidades são as políticas de gestão territorial, o sistema de
transportes públicos e as políticas favoráveis a peões e ciclistas. (Organização
Mundial de Saúde e Gehl Institute, 2017)

Ilustração 51 - Cruzamento em Copenhaga, Tony Webster, 2015. (Santos, 2015)

No que toca a políticas de gestão territorial, o relatório identifica duas tendências na
gestão do uso de terras que se têm revelado especialmente contraproducentes
quando se trata de incentivar actividade física: a expansão urbana que leva ao
aumento da dependência do automóvel e o zoneamento mono-funcional, que aumenta
a necessidade de transporte. Assim, a OMS defende que a actividade física é melhor
suportada através da densificação e de políticas que promovam zonas de uso misto,
uma vez que estas permitem manter as habitações, os locais de trabalho, escolas,
lojas e instalações recreativas a uma curta distância a pé ou de bicicleta. (Organização
Mundial de Saúde e Gehl Institute, 2017)
As políticas de apoio aos transportes públicos são susceptíveis de ter um efeito
positivo nos níveis de actividade física, uma vez que a maioria das pessoas caminha
(ou anda de bicicleta) de e para o comboio, autocarro, ou metro. Por esta razão, é
importante tornar os transportes públicos uma escolha atraente – oferecendo, por
exemplo, tarifas reduzidas e proporcionando um melhor atendimento, mas também
design do próprio ambiente físico. (Organização Mundial de Saúde e Gehl Institute,
2017)
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Ilustração 52 – Copenhaga: local de arrumo de bicicletas na
estação de metro Kongens Nytorv. (Ilustração nossa, 2017).

As políticas favoráveis a peões e ciclistas envolvem mecanismos para incentivar mais
viagens a pé e/ou de bicicleta. Estas políticas para transportes mais activos, que visam
melhorar as condições de caminhada e ciclismo, podem implicar mudanças, mas não
só na infraestrutura. As mudanças podem incluir medidas como regulamentos de
velocidade e vários incentivos para deixar carros em casa, e políticas de
estacionamento. (Organização Mundial de Saúde e Gehl Institute, 2017)
To help steer such processes of change, monitoring and evaluation are vital so that we
may continually learn what works in practice. Moreover, such evaluation informs
adaptation over time and – equally important – provides a way to respond to people’s
(changing) needs and patterns of behaviour. (Organização Mundial de Saúde e Gehl
Institute, 2017)41

O relatório encerra, por fim, chamando a atenção das cidades para a importância de
continuarem a fazer estudos regulares, a fim de aprofundar os conhecimentos sobre a
relação entre o espaço público e a vida pública. Sendo uma publicação concebida
fruto de uma parceria entre a OMS e o Gehl Institute, é sem surpresas que se
descobrem neste documento inúmeras referências a Copenhaga e ao trabalho
exemplar que a cidade tem feito ao longo dos anos.
A par destes esforços para tornar a cidade livre de carros e um lugar melhor para as
pessoas está o enorme esforço do arquitecto dinamarquês Jan Gehl, que tem

41

Para ajudar a orientar tais processos de mudança, a monitoração e a avaliação são vitais para que
possamos aprender continuamente o que funciona na prática. Além disso, esta avaliação fornece dados
sobre a adaptação ao longo do tempo e – igualmente importante – concede uma maneira de responder às
necessidades (variantes) das pessoas e aos seus padrões de comportamento. (tradução nossa).
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trabalhado para melhorar o espaço da cidade devolvendo a Copenhaga a vitalidade e
a qualidade ambiental que se perderam com a excessiva utilização do automóvel.

5.2. A CIDADE DE JAN GEHL
A estreita relação entre a cidade de Copenhaga e Jan Gehl começou nos anos em que
o arquitecto leccionava na Escola de Arquitectura do Royal Danish Academy of
Architecture. Foi aí que, em conjunto com os seus alunos e alguns colegas, se dedicou
a pôr em prática o estudo da relação entre “Forma” e “Vida”.

Ilustração 53 – Copenhaga, Rua Stroget. (Ilustração nossa, 2017).

Estes projectos de investigação conduzidos por Jan Gehl na Escola de Arquitectura
foram os primeiros estudos da Vida Urbana alguma vez realizados em Copenhaga. Os
estudos foram extensivos, decorrendo ao longo das várias estações do ano, bem
como durante o dia, a noite, os dias de semana e os fins-de-semana. Sempre que a
cidade sofria alguma alteração no tecido urbano, Jan Gehl e os seus alunos saíam à
rua para observar e recolher dadosm medindo a afluência de peões e o tipo de
actividades que se desenrolavam enquanto as pessoas passavam tempo nos espaços
públicos. O objectivo deste longo processo foi começar a entender os padrões de
utilização observados nos espaços públicos, ao mesmo tempo que testavam os
métodos utilizados para estudar esses padrões. Gradualmente, o governo local e a
comunidade empresarial começaram a perceber o valor desses dados como uma
ferramenta para o desenvolvimento urbano, e os dados sobre as pessoas e a vida
urbana começaram a ser integrados na práctica diária de planeamento da cidade de
Copenhaga.
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Estes estudos, devidamente documentados ao longo de décadas, trouxeram inúmeros
benefícios à cidade, que dispõe assim de valiosos conhecimentos sobre a relação
entre a estrutura física de um espaço e a forma que a Vida toma nele, isto é, das
consequências observadas nos padrões de utilização dos espaços públicos
resultantes de uma alteração física nos mesmos. Estes dados são utilizados pela
Câmara que os consulta sempre que é necessário desenhar, ou redesenhar, espaços
da cidade – quando isto acontece, os autores partem de um lugar de profunda
compreensão da influência da envolvente na dimensão humana.

Ilustração 54 – Copenhaga, porto marítimo Nyhavn. (Ilustração nossa, 2017).

Copenhaga serviu assim de laboratório urbano, e a colaboração entre a Escola de
Arquitectura e a Cidade foi posteriormente formalizada: este foi o início da tradição de
trabalhar em estreita colaboração com a cidade. Efectivamente, a influência de Jan
Gehl no planeamento urbano de Copenhaga, que começou com a colaboração entre a
Escola de Arquitectura e o Município da cidade, teve continuidade no escritório Gehl
Architects, que Jan Gehl fundou em 2000. Desde a sua formação até aos dias de hoje,
a parceria entre o atelier e a cidade persiste – o Gehl Architects é o principal consultor
da cidade em matéria de planeamento urbano. Esta estreita relação entre as duas
entidades tem sido um caso de sucesso, em que ambos trabalham com um objectivo
comum: criar espaços urbanos que convidem as pessoas a participar na vida da
cidade.
Um dos projectos mais relevantes, fruto desta parceria, foi “A Metropolis for People”,
uma iniciativa publicada em 2009 pelo Município de Copenhaga onde expõe a sua
intenção ambiciosa de ser a melhor cidade do mundo para se viver. Este plano é
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inspirado nas ideias de Jan Gehl para o desenvolvimento de cidades para pessoas –
deste modo, após várias décadas de trabalho, as suas teorias vêem-se assim
integradas no pensamento central (e na prática) de como Copenhaga é e será gerida
no futuro.
With this initiative we will be setting concrete goals for urban life. This will be our starting
point in our dialogues with landlords, planners, architects, landscape architects, local
committees and all the city’s citizens and users. Together, we will create the best
framework for a metropolis for people.(Copenhaga. Município e Gehl Architects, 2009) 42

O plano desenvolvido em “A Metropolis for People”, cujo tema é, sem surpresas, a
Vida Urbana da cidade, expõe as seguintes: em primeiro lugar, convidar as pessoas a
andar mais a pé; em segundo lugar, a que passem mais tempo nos espaços públicos;
e, por fim, a que saiam das suas residências privadas com maior frequência. A cidade
compromete-se ainda a realizar estudos sobre a vida urbana (antes e das
intervenções no espaço público), desde os projectos urbanos de maior escala às mais
pequenas intervenções, como tem acontecido desde os anos 70.

Ilustração 55 – Copenhaga, Frederiksborggade, rua de uso partilhado. (Ilustração nossa, 2017).

42

Com esta iniciativa estabeleceremos objectivos concretos para a vida urbana. Este será o nosso ponto
de partida no nosso diálogo com senhorios, urbanistas, arquitectos, comités locais e todos os cidadãos.
Juntos, criaremos a melhor estrutura para uma metrópole para as pessoas. (tradução nossa).
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5.2.1. VIDA URBANA PARTILHADA
Em Copenhaga os peões são sempre a prioridade, por várias razões. Antes de tudo,
andar é a forma de locomoção básica, e todas as deslocações, mesmo em automóvel,
começam e acabam a pé. Com isto em mente, a cidade de Copenhaga percebeu que
quando se criam boas condições para peões, cria-se também um importante prérequisito para o bom funcionamento dos restantes meios de transporte; ou seja,
assegurar boas condições para o pedestrianismo instaura uma base substancial e
fundamentada para toda a rede de transportes da cidade.

Ilustração 56 – Copenhaga: cruzamento na Boulevard Hans Christian Andersen. (Ilustração nossa, 2017).

Como não podia deixar de ser, a intenção de criar um espaço urbano cada vez mais
atractivo para os cidadãos, e que os incite a deslocarem-se a pé, tem também em
conta os benefícios para a saúde. Com efeito, andar a pé é saudável para todas as
pessoas de todas as idades. Numa era em que se assiste a um aumento dos
problemas de saúde pública, com uma grande parte das populações em muitas
cidades do mundo se tornaram sedentárias, com os carros a oferecer transporte de
porta a porta, o convite para andar a pé e de bicicleta como elemento natural e
integrado nas actividades diárias deve ser uma parte inegociável de uma política de
saúde consolidada. Isto trará um impacto positivo na saúde física, mas também
mental, porque cria oportunidades para se usar os sentidos, descobrir e conhecer
outras pessoas. Andar a pé é a vida urbana de uma cidade. Ao melhorar as condições
para peões, estamos não só a fortalecer o tráfego pedonal, mas também – e ainda
mais importante – a revigorar e reforçar a vida na cidade.
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Para o Município de Copenhaga, a intenção de convidar as pessoas a passar mais
tempo nos espaços públicos é uma medida que passa por criar praças, parques, ruas
e até cais junto à água, concebidos de maneira que se apresentem como boas
oportunidades para parar, sentar, olhar, ouvir, e conversar. Isto porque as actividades
recreativas, ao contrário de obrigações comuns a todas as pessoas como ir buscar as
crianças à escola, comprar comida, ou ir para o trabalho, só ocorrem quando o espaço
a isso convida. A expressão pessoal só tem lugar onde o espaço é convidativo e cria
oportunidades de recreio. Por isso é tão importante que o espaço urbano seja
desenhado a pensar nas características da dimensão humana.
A influência de Jan Gehl e do Gehl Architects em Copenhaga é notória um pouco por
toda a cidade: nos espaços públicos, nas ruas pedonais, nas ruas de uso partilhado, e
na mobilidade. A qualidade de vida em Copenhaga começa com o tipo de
planeamento urbano inteligente, centrado no Homem, pelo qual a cidade é conhecida.
Nesta cidade, onde a escala humana é valorizada e respeitada, quem domina as ruas
são os peões e os ciclistas.

Ilustração 57 – Copenhaga, Cruzamento na rua Gothersgade: ciclovia destacada a azul. (Ilustração
nossa, 2017).

A cidade sustentável que Copenhaga aspira tem sido fortalecida, em grande parte,
com a “mobilidade verde” a tomar conta do sistema de transportes, isto é, andar a pé,
de bicicleta, ou de transportes públicos. Estas formas de transporte trazem benefícios
importantes para a economia e para o ambiente, além de reduzirem o consumo de
recursos, limitarem as emissões de carbono, e diminuirem os níveis de barulho.
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Copenhaga beneficia da vantagem de ser plana, e tem sabido tirar proveito dessa
característica. Ao longo dos anos, a cidade tem vindo a reestruturar a rede de
estradas, removendo vias automóveis e lugares de estacionamento num processo
deliberado para criar melhores condições para a circulação de bicicletas.

Ilustração 58 – Copenhaga, Cruzamento na Boulevard Hans Christian Andersen: ciclovia destacada a
azul. (Ilustração nossa, 2017).

Actualmente, o sistema de ciclovias que oferece é eficiente e seguro, e separado do
passeio e da via automóvel por lancis. Os cruzamentos têm passagens reservadas às
bicicletas destacadas a azul, e ainda semáforos destinados apenas a ciclistas, que
ficam verdes seis segundos antes de dar passagem aos carros. Numa tentativa de
resolver o problema das interrupções frequentes das ciclovias, que destroem o ritmo
da viagem, a cidade introduziu como solução dar continuidade à ciclovia no
atravessamento das ruas mais estreitas. Deste modo, os ciclistas não têm de parar
(mesmo em entroncamentos ou cruzamentos) e estabelece-se ao mesmo tempo que
quem tem de aguardar por uma oportunidade para atravessar são os carros, ao
contrário do que normalmente acontece. Tudo isto torna a circulação em bicicleta
muito mais segura.
O que se verifica em Copenhaga é que as ciclovias, de um modo geral, estão
relacionadas com uma abordagem mais abrangente do design urbano: o objectivo não
é o ciclismo por si só, mas o transporte. Trata-se de construir uma rede de opções,
com o objectivo primordial de criar uma cidade mais “habitável”. O desenvolvimento
desta “cultura da bicicleta” notável é o resultado de muitos anos a convidar os
habitantes a usar a bicicleta em Copenhaga, e a verdade é que hoje em dia andar de
bicicleta tornou-se uma parte importante do padrão de actividades diárias na cidade,
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para todos os grupos da sociedade. Só em 2008, as bicicletas constituíam 37% das
deslocações para o trabalho e para a escola. Actualmente, o número aumentou para
45%, sendo que 75% dos ciclistas são empenhados o suficiente para utilizarem a
bicicleta como meio de transporte mesmo durante o inverno. (Berger, 2017)

Ilustração 59 – Copenhaga, rua Stormgade: ciclovia e respectivo semáforo. (Ilustração nossa, 2017).

Andar de bicicleta começa a ser considerada a melhor forma de transporte para andar
na cidade. É mais rápido e menos dispendioso que as restantes formas de transporte,
e é igualmente bom para o ambiente e para a saúde pessoal.
Copenhaga tem feito um trabalho escrupuloso no que toca à mobilidade na cidade,
aprimorando a rede pedonal com passeios mais largos, removendo interrupções
desnecessárias dos passeios e melhorando as condições para os peões nas
passadeiras de rua e nos cruzamentos. O objectivo é tornar o deslocamento a pé o
mais simples, descomplicado e seguro possível.
Na ilustração 60 é possível ver como nas ruas secundárias, e nas mais estreitas, o
pavimento do passeio pedonal segue ininterrupto. Tal como se fez com as ciclovias,
também aqui se dá continuidade ao passeio pedonal em detrimento da via destinada
aos automóveis. É visível a vontade de colocar o peão como prioridade: mais uma vez,
não é o peão que está a atravessar – porque não há nada para atravessar quando a
via pedonal é contínua – a interrupção acontece, sim, para quem está no automóvel,
que tem de parar e esperar por uma oportunidade para avançar.
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Ilustração 60 – Copenhaga, rua Lonporten: detalhe do pavimento numa rua secundária. (Ilustração
nossa, 2017).

5.2.2. A CIDADE AO NÍVEL DO OLHAR
O Piso Térreo
We have found, of course, the ground floor is where the communication between
building inside and outside occurs. That’s what you see. So if the ground floor is rich,
the city is rich and it doesn’t matter what you do further up. Ralph Erskine 43 said always
make the ground floor very rich, use all the money on the ground floor, it doesn’t matter
what’s further up because nobody sees that. (Gehl, 2017c)44

É no piso térreo que a cidade encontra o edifício, onde a vida de dentro se junta com a
de fora. Esta zona de transição é vivida de perto e com muita intensidade, e por isso o
seu tratamento deve ser objecto de maior atenção e trabalho minucioso.
Em anos recentes, o desenho do piso térreo sofreu uma reviravolta sob a forma de
grandes unidades, muitas fachadas cegas ao nível do solo e falta de detalhe. Desde o
piso téreo até ao topo, os edifícios são muitas vezes construídos com o mesmo nível
de detalhe. No piso térreo destas construções, os limites são demasiado fortes e
fechados, e os peões percorrem-nos ao longo de fachadas onde nada acontece. O

43

Ralph Erskine (1914-2005): arquitecto e urbanista britânico, viveu a maior parte da sua vida na Suécia.
Ralph Erskine defendia a melhoria de espaços urbanos através de uma compreensão e análise das suas
características pitorescas, e no seu trabalho procurava sempre integrar cuidadosamente o contexto e o
paisagismo nos seus projectos.
44 Percebeu-se, claro, que o piso térreo é onde a comunicação entre o interior do edifício e o exterior
ocorre. É o que se vê. Portanto se o piso térreo for rico, a cidade é rica e não importa o que se faz para
cima. Ralph Erskine disse para se fazer sempre o piso térreo muito rico, que se ussasse o dinheiro todo
no piso térreo, não importava o que estava para cima porque ninguém via. (tradução nossa).
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percurso torna-se desinteressante e cansativo, levando muitas vezes as pessoas a
desistir de o fazer a pé.

Ilustração 61 – Porto Marítimo Nyhavn, Copenhaga. (Ilustração nossa, 2017).

Além de ser monótono percorrer fachadas empobrecidas, a distância percorrida
afigura-se mais longa. Em contrapartida, os pisos térreos com ritmos de fachadas
verticais tornam o passeio mais interessante e dão a sensação de uma distância
menor e menos invariável a percorrer, sobretudo quando comparados com passeios
ao longo de fachadas de orientação horizontal. Tudo isto enriquece a experiência do
passeio a pé. Quando o ritmo da cidade se faz destas unidades verticais com todos os
seus detalhes ao nível do olhar, sejam as suas portas, as janelas, os vasos à entrada,
ou os candeeiros de rua, a tarefa de estimular a vida urbana da cidade fica mais fácil.
If you stand in front of the Empire State Building, you can’t really guess how tall it is,
because it meets the street in a friendly way. It all depends on how these big buildings
land on the ground and the spaces they create. […] It’s not so important how high the
building is, or how much it looks like a perfume bottle, it’s more important how it
interacts with the city. (Gehl, 2017b)45

A proximidade com que vivemos e sentimos os pisos térreos não se compara à
relação que estabelecemos com os andares superiores. Os andares mais altos não
fazem parte do nosso campo de visão imediato, e a nossa percepção dos mesmos é
pouco marcante. Não quer isto dizer que a necessidade de melhores cidades ao nível
do olhar seja incompatível com o edifício de muitos andares. O que se impõe, por
45

Estando em frente ao Empire State Building, não se consegue adivinhar quão alto é, porque o edifício
encontra a rua de uma maneira amigável. Tudo depende de como estes edifícios assentam no chão e os
espaços que criam. [...] Não será tão importante quão alto o edifício é, ou o quanto se parece com um
frasco de perfume, é mais importante como interage com a cidade. (tradução nossa).
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outro lado, é que se redescubra a arquitectura do piso térreo como disciplina especial
no planeamento urbano.
O Fenómeno das Arestas
Tendo em conta que o nome que se dá à recta resultante da intersecção entre dois
planos é aresta, neste capítulo, o espaço junto das fachadas dos edifícios (ao nível do
piso térreo) será denominado “aresta”, uma vez que se trata da intersecção do edifício
com a cidade. No seu livro, Cities for People, Jan Gehl refere-se a este espaço como
“Edge”, que quer dizer “beira”, definindo assim este limite do espaço urbano. (Gehl,
2010, p.75)
Este limite do espaço público, onde o edifício interage com a cidade, sempre foi visto
pelas pessoas como um espaço convidativo devido às boas condições que oferece
para paragens. Quando é preciso parar numa rua e ficar à espera de algo ou alguém,
as pessoas têm tendência a procurar um lugar ao longo destas arestas, no limite do
espaço público. Para se referir a este fenómeno, o arquitecto Jan Gehl utiliza a
expressão “Edge Effect”. (Gehl, 2010, p,137)

Ilustração 62 - Peões parados junto aos limites da fachada. (Ilustração nossa, 2018).

Este lugar oferece algumas condições únicas no espaço público. Deste ponto, os
sentidos do Homem conseguem dominar o espaço: está virado para o que está a
acontecer e as costas estão protegidas. Mais a mais, esta posição permite ter controlo
da situação enquanto, ao mesmo tempo, se permanece com discrição fora do caminho
do tráfego pedonal.
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No single topic has greater impact on the life and attractiveness of city space than
active, open, lively edges. […] When the city’s edges work, they reinforce city life.
Activities can supplement each other, the wealth of experience increases, walking
becomes safer and distances seem shorter. (Gehl, 2010, p.88)46

Nos espaços públicos as pessoas tendem a procurar mobília, cantos, colunas ou
nichos junto dos limites dos edifícios. Estes detalhes nas fachadas, tal como os
equipamentos da cidade, servem muitas vezes de apoio quando se quer parar.
(ilustração 63).

Ilustração 63 - Copenhaga,
(DISSTUDYABROAD, 2015)

Rua

Stroget,

autor

desconhecido,

2015.

Um problema que se vê em muitas cidades é que não houve cuidado no trabalho
destes limites junto das fachadas, o que tem vindo a tirar vida das ruas, contribuindo
para a sensação de insegurança nas ruas.
Um piso térreo com um limite mais suave, com aberturas para a rua, fachadas
dinâmicas, lojas e montras, oferece muitas razões para parar e observar, abrandando
assim o ritmo da cidade. Quando o passo se torna mais lento, há maior probabilidade
de as pessoas interromperem a caminhada, seja para ver uma montra ou comprar o
jornal num quiosque, aumentando assim a quantidade de actividades humanas a
ocorrer no espaço público e, consequentemente, atraindo mais pessoas e
desacelerando o ritmo. Este é um processo que se reforça a si próprio. As pessoas
param mesmo que seja por razões que nada têm a ver com o que se passa na
46

Nenhum outro tópico tem maior impacto sobre a vida e a atractividade de um espaço da cidade do que
arestas activas e abertas. [...] Quando os limites da cidade funcionam, reforçam a vida da cidade. As
actividades podem-se complementar, a riqueza da experiência aumenta, a caminhada torna-se mais
segura e as distâncias parecem mais curtas. (tradução nossa).

Matilde Camacho Félix

86

A cidade de Jan Gehl: Copenhaga como laboratório urbano

fachada, param muitas vezes porque a presença e actividade dos outros à volta serve
de estímulo. Param simplesmente porque se sentem rodeadas de vida, e o espaço é
percebido como convidativo, seja para falar ao telemóvel, para ajeitar os sacos de
compras, ou simplesmente conversar. Ou seja, as pessoas gostam de se sentir na
companhia de outros – como diz um antigo provérbio Escandinavo: “As pessoas vão
onde as pessoas estão.” (Gehl, 2017a, p.25)
No que diz respeito ao sentimento de insegurança nas ruas, ampliado devido a
fachadas pouco comunicativas e nada convidativas, o que se nota é que, mesmo
durante a noite, ou talvez sobretudo durante a noite, a luz proveniente das montras
das lojas, dos escritórios e das habitações tem um papel importante no aumento da
sensação de segurança. Os sinais de presença humana, evidentes nos limites suaves,
transmitem às pessoas um maior sentimento de protecção e amparo, e a cidade é
percebida como acolhedora. Hoje em dia vêem-se já algumas cidades a fazer esforços
para enriquecer a vida urbana através de pisos térreos com limites mais activos.47

Ilustração 64 – Copenhaga, iluminação proveniente de um
edifício de habitação. (Ilustração nossa, 2017).

Ilustração 65 – Copenhaga, iluminação proveniente de comércio no
piso térreo. (Ilustração nossa, 2017).

47

Uma solução utilizada na cidade de Melbourne, e que se tem vindo a revelar eficiente na superação do
problema dos pisos térreos pouco comunicativos passa, muitas vezes, por uma política criada pela
própria cidade que vise assegurar ruas com limites activos e dinâmicos. Uma política criada pela cidade
de Melbourne estipulou, entre outras medidas, que 60% das fachadas de novos edifícios ao longo das
ruas mais importantes fossem abertas e convidativas. (OECD, 2012)
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5.2.1. UMA CIDADE PARA AS PESSOAS
Além de se empenhar no trabalho da mobilidade, a cidade tem-se dedicado a melhorar
o espaço público. Esta vontade de devolver os espaços da cidade às pessoas é uma
postura que começou em 1962, quando a rua principal de Copenhaga, a Rua Stroget,
foi convertida numa rua pedonal (ilustrações 66 e 67).
Stroget was, and still is, one of the main streets in Copenhagen. When the City
announced they were going to convert Stroget into a pedestrian street, people were
very skeptical. They thought it wouldn’t work in Denmark. They said “We are not
Italians. Danes don’t like to spend time out on the streets”. But a few months after
Stroget was converted into a car-free street, we became Italians. Because we finally
had room to walk, sit down and watch others passing by. (informação verbal)48 49

Apesar do cepticismo inicial, a conversão tornou-se um sucesso, e mais depressa do
que se tinha previsto, com o número de peões a aumentar 35% só no primeiro ano.
Desde esta conquista, a cidade tem vindo a converter cada vez mais ruas,
aumentando assim a rede pedonal no centro da cidade. (Gehl, 2010, p.13)

Ilustração 66 – Copenhaga, rua Stroget antes da conversão, 1954.
(Kortbaek, 2016)

Ilustração 67 – Copenhaga, rua Stroget em Outubro de 2017.
(Ilustração nossa, 2017).

48

Informação fornecida por Jan Gehl na Conferência e Lançamento do livro A Vida entre Edifícios em
Lisboa, no dia 16 de Novembro de 2017.
49 Stroget era, e ainda é, uma das principais ruas de Copenhaga. Quando a cidade anunciou que iria
converter Stroget numa rua pedonal, as pessoas ficaram muito cépticas. Achavam que não funcionaria
em Copenhaga. Disseram: “Nós não somos italianos. Os dinamarqueses não gostam de passar tempo na
rua”. Mas uns meses depois de Stroget ter sido convertida numa rua livre de carros, tornámo-nos
italianos. Porque tínhamos finalmente espaço para andar, sentar, e ver as pessoas a passar. (tradução
nossa).
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Copenhaga é uma cidade que tem lutado para salvaguardar e respeitar a escala
humana. É uma cidade com edifícios que, salvo algumas excepções pouco
significativas, não têm mais de seis andares. Uma cidade de usos misturados, com
pisos térreos activos, e onde a vida acontece a pé, a uma velocidade de 5 km/h. A
influência de Jan Gehl está presente em todas as iniciativas. O que se torna explícito
para quem visita a cidade é que esta abordagem ao planeamento urbano, com a
“Vida” no topo da lista de prioridades, e que se reflecte em todas as iniciativas, desde
os parques públicos, às ruas pedonais, ciclovias, zonas verdes, ou até mesmo a
escolha dos equipamentos da cidade (isto é, bancos na rua, mesas, etc.), faz parte de
algo maior, de uma intenção cívica: a de uma vida urbana partilhada.
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6. CONCLUSÃO
A cidade e as preocupações inerentes à sua organização são questões que existem
desde há muitos séculos, mas a definição de Urbanismo só no séc. XX é que ganha
maturidade

teórica.

Esta

necessidade

de

definir

Urbanismo

resulta,

muito

provavelmente, das consequências da Revolução Industrial e das alterações
introduzidas nas cidades quer a nível formal e estrutural, quer a nível social. Com
efeito, a Revolução Industrial afectou todo o desenvolvimento urbano: depois da
industrialização a cidade não voltou ao que era. O modernismo nasceu, assim, da
necessidade de responder aos problemas das cidades após a industrialização. Os
novos blocos de vários andares dos planos modernistas ofereciam várias vantagens
óbvias, sobretudo quando comparados com as construções mal iluminadas,
sobrelotadas e insalubres da cidade industrial. Na presente dissertação analisou-se
em que medida as tentativas de resolução dos problemas que advieram da revolução
– o urbanismo modernista – criaram grande parte dos problemas que se tentam
resolver hoje em dia, um pouco por toda a Europa. Com efeito, muitas cidades
mostram, ainda hoje, marcas destas “experiências” dos urbanistas.
Desde o século XX que a dimensão humana tem vindo a ser descuidada no
planeamento urbano, enquanto que outras questões, como acomodar o tráfego
automóvel crescente, entram cada vez mais em foco. Além disto, as ideologias de
planeamento dominantes, sendo que neste caso se fala do Movimento Moderno, têm
dado pouca prioridade ao espaço público. O foco tem-se gradualmente deslocado das
interrelações e espaços comuns da cidade para o edifício individual, que no processo
se tem tornado cada vez mais isolado e introvertido.
Jan Gehl é um arquitecto que acredita que a boa arquitectura não é sobre a forma,
mas sim sobre a interacção entre “Forma” e “Vida”. Ao longo dos últimos 50 anos, tem
feito muito para mudar a maneira como pensamos a arquitectura e o planeamento
urbano, deixando para trás a separação de usos defendida pelos modernistas por uma
abordagem baseada na escala humana que convida as pessoas a usar os espaços da
cidade.
A relação entre Jan Gehl e a cidade de Copenhaga tem já algumas décadas.
Copenhaga foi a primeira cidade no mundo onde se realizaram estudos completos da
vida urbana levados a cabo ao longo de várias décadas, e isto deveu-se em primeiro
lugar a Jan Gehl. O que começou com um trabalho desenvolvido em conjunto com os
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seus alunos, transformou-se numa colaboração formal entre a cidade e o arquitecto,
primeiro na Escola de Arquitectura, mais tarde no seu atelier. É muito graças a esta
parceria que Copenhaga se tornou umas das melhores cidades para se viver e um
modelo de urbanismo humanizado, isto é, orientado para as pessoas. Com um
profundo conhecimento da maneira como usamos o espaço público, Jan Gehl oferece
as ferramentas necessárias para melhorar o desenho de espaços públicos e,
consequentemente, a qualidade de vida nas cidades.
A colaboração entre Copenhaga e Jan Gehl só foi possível porque Copenhaga é uma
cidade que tentou, desde cedo, ser vocacionada para as pessoas e, como tal, esteve
sempre receptiva às ideologias de Jan Gehl, com uma abertura e ambição que não se
costumam encontrar. De outra forma, esta relação não teria sido possível.
A importância do planeamento focado nas necessidades das pessoas, que em
Copenhaga se começou a manifestar na década de 60, é ainda hoje o ponto central e
a essência do modelo de Copenhaga. Com efeito, a filosofia por detrás de todos os
desenvolvimentos na cidade vai sempre ter à questão da habitabilidade, isto é, da
qualidade do espaço para quem o habita, que são as pessoas. A cidade é um caso de
sucesso porque continua a operar com um valor cívico comum, o do direito ao acesso
à cidade.
Com o olhar de quem percorreu os espaços de Copenhaga, sente-se que esta é uma
cidade desenhada no sentido de convidar ao tráfego pedonal e à vida urbana. É uma
cidade que reconhece a importância do tráfego pedonal e do ciclismo para a
sustentabilidade e saúde na sociedade, e reconhece a importância de vida urbana na
cidade como local de encontro atractivo, informal e democrático para os seus
habitantes. Uma cidade dinâmica precisa de vida urbana variada e complexa, onde as
actividades recreacionais e sociais se misturam com tráfego pedonal necessário, bem
como a oportunidade de participar na vida urbana. Do ponto de vista de um peão,
andar na cidade de Copenhaga é uma experiência sensorial rica, convidativa,
acolhedora e segura.
Hoje em dia temos a vantagem de poder estudar os resultados do encorajamento ao
pedestrianismo e à vida urbana em cidades que no passado eram dominadas pelos
automóveis e por vários anos de negligência pela dimensão humana. Os
desenvolvimentos feitos em Copenhaga são de grande interesse porque, não só a
cidade tem feito um esforço sistemático para melhorar as condições da vida urbana,
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como tem registado esse desenvolvimento e documentado mudanças e crescimento
da vida na cidade a par das melhorias implementadas.
Além disso, a cidade de Copenhaga surge aqui também como exemplo a seguir no
que toca à mobilidade porque demonstra como, quando actividades como andar a pé,
andar de bicicleta ou andar de transportes públicos são convenientes e flexíveis, as
cidades podem experimentar níveis mais altos de segurança, coesão social, vitalidade
económica, qualidade ambiental, acessibilidade e igualdade.
Há poucos urbanistas a recolher informações sobre as pessoas e o espaço público,
apesar de este ser um passo fundamental, e o design ocorre muitas vezes, talvez
demasiadas, sem esse estudo prévio. Além disso, quando se planeiam as cidades
com grande foco no desenho em planta, o que resulta disso, normalmente, é que a
escala humana sai altamente prejudicada. Esta forma de planear cidades não deixa
lugar para a vida na cidade.
As cidades devem incitar arquitectos e urbanistas a reforçar o pedestrianismo como
parte integrante das políticas da cidade para desenvolver uma cidade dinâmica,
segura, sustentável, e saudável. É igualmente urgente o reforço da função social dos
espaços públicos como espaços para encontro e convívio, que apontem para a
sustentabilidade social e uma sociedade aberta e democrática. É também fundamental
a criação de uma cidade que seja benéfica para os habitantes e fomente outros meios
de transporte que não o automóvel. Cabe aos arquitectos e urbanistas criar uma
cidade que fomente o convívio entre habitantes, que proporcione uma boa qualidade
de vida ambiental, e fomente estilos de vida e desenvolvimento sustentáveis.
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