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Resumo
O impacto que a arquitectura tem na vida social da população urbana é
um tema transversal, actual e que ganhou pertinência conceptual desde o
êxodo rural despontado no auge da Revolução Industrial. A procura que este
impacto tem na vida urbana é determinante para a obtenção de dados que
nos permitam enumerar os fundamentos sobre as boas práticas de
desenvolvimento competitivo da cidade.
Neste sentido, este trabalho procura fazer uma abordagem histórica, onde
introduz a origem dos desafios sociais urbanos promovidos pela Revolução
Industrial, de modo a compreender a importância dos modelos desenvolvidos e
qual o seu contributo ao longo dos tempos. Aos desafios sociais iniciais juntam-se
os novos desafios para um melhor enquadramento da análise urbana actual.
O bairro de Alvalade, em Lisboa, foi desenvolvido tendo como premissas
base alguns dos esquemas urbanos que procuravam relaciona vida social dos
seus moradores com a organização dos edifícios que estruturavam cada parte
do bairro. Em consequência, foi fundamental entender a adequação do plano
do Bairro de Alvalade aos desafios da realidade social actual.
Este plano preocupa-se com a adaptabilidade dos modelos da CidadeJardim e da Unidade de Vizinhança e aborda, igualmente, a fragilidade das
intervenções mais recentes de carácter modernista.
Todo este tema revela a riqueza do dinamismo social. A correcta
estruturação física de cada espaço da cidade leva a que a vida social seja mais
intensa.

Palavras-chave
Sociabilidade, Unidade de Vizinhança, Escala Humana, Comunidade,
Hierarquia Espacial
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Abstract
The impact that architecture has on the social life of urban population is a
crosscutting issue that has gained conceptual relevance since the rural exodus at
the height of the Industrial Revolution. The demand that this impact has on urban
life is decisive in order to obtain relevant data that allow us to list the foundations
on best practices of competitive urban development.
In this sense, this work seeks to make a historical approach, introducing the
origin of social and urban challenges promoted by the Industrial Revolution, in
pursuance of understanding the models developed and their contribution over
time. The initial social challenges are coupled with new challenges for a better
framing of the current urban analysis.
The Alvalade Neighbourhood, in Lisbon, was developed based on some of
the urban schemes that sought to relate the social life of its residents with the
organization of buildings that structured each part of the neighbourhood. As a
consequence, it was fundamental to understand the adequacy of the Alvalade
Neighbourhood plan to the challenges of the current social reality.
This plan is focused on the adaptability of the models of the Garden City
and the Neighbourhood Unit and also addresses the fragility of the most recent
modernist interventions.
This whole theme reveals the wealth of social dynamism. The correct
physical structure of each space of the city leads to a more intense social life.
Keywords:
Sociability, Neighbourhood Unit, Human Scale, Community, Spatial
Hierarchy
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Introdução
Objecto de Estudo
O estudo da interacção entre os comportamentos sociais e os elementos
arquitectónicos do meio urbano, contempla uma abordagem sobre inúmeras
metamorfoses espaciais. As vinculações do espaço urbano manifestam-se tendo
por base acontecimentos humanos, onde os aspectos sociais são determinantes.
A cidade é local onde tudo acontece, onde se cruzam diariamente um
elevado número de pessoas, onde existe um maior contacto directo entre os
cidadãos e onde, consequentemente, mais se utiliza e depende de um espaço
público coerente e adaptado a estas circunstâncias.
Este espaço necessita de requalificação, sobretudo porque “o maior
desafio não é o próprio edifício, mas sim o traçado urbano: substituir os bairros de
lata das nossas cidades decrépitas por habitações que proporcionem um
ambiente socialmente são, a um número verdadeiramente grande de pessoas”,
tal como afirmou H. W. Janson (2005).
Zonas de lazer, que outrora serviram para reuniões volumosas de gerações
no encontro com a liberdade, vêem-se agora reduzidas a um semipreenchimento induzido por novas formas de encontro. Novas formas de
contacto emergem através do mundo digital, no entanto a falta de contacto
físico e visual debilita a criação de laços. O mundo digital tornou-se um processo
viral que, embora aproxime realidades mundiais, pode criar separações com a
proximidade.
A rua é um local que privilegia o contacto físico e visual, é testemunho do
quotidiano citadino, onde caminhamos lado a lado com o automóvel e onde
somos constantemente acompanhados pelo burburinho provocado pelas vozes
dos transeuntes, vendedores, artistas de rua, pelos veículos e pelas quase
intermináveis obras. Rua esta que hoje apresenta menos vida.
Por último a habitação, local inicial da convivência urbana, onde somos
preparados para o contacto com o mundo exterior, onde vivemos um grupo de
experiências que nos elucidam para a vida em sociedade. A própria
organização da habitação poderá fazer com que entendamos melhor o
funcionamento das regras de contacto com a sociedade; a correcta divisão de
espaços privados e públicos serão um exemplo disso.

Motivação
Nas últimas duas décadas, o crescimento de novas estruturas viárias e
melhores formas de comunicação entre os centros metropolitanos e a periferia,
rendas mais baixas e imóveis a preços mais acessíveis fizeram com que a
população, até aqui residente nos centros urbanos, se refugiasse nas cidades e
vilas periféricas. Mesmo assim, este processo não interferiu no aumento da
população no interior das cidades, como é o caso, por exemplo, da cidade de
Lisboa, onde cada vez mais população do interior arrisca na procura de
melhores hipóteses de trabalho.
Estas circunstâncias representam um pouco o abandono de certas áreas
da cidade, provam a má apresentação do espectro imobiliário e mostram
também os maus tratos e má organização do espaço público urbano. Em suma,
hoje encontramos uma população urbana mais independente e isolada, mais
fria e, consequentemente, menos sociável.
Tornou-se fundamental enquanto estudante de arquitectura compreender
o que atrai ou repele população de meio urbano. Porque as cidades estão
menos atractivas? Como regenerar o meio urbano? São questões que me foram
preocupando à medida que me ia interessando mais por este tema.
A grande motivação para a execução deste trabalho é então entender e
compreender a relação que existe entre a população e o meio urbano
construído, procurando encontrar o que os agrega e o que os separa.
Estado da Questão
O mote deste tema surge da observação atenta sobre os locais menos
visitados das cidades, locais que normalmente são o reflexo de desleixo,
abandono e más práticas urbanas.
Tornou-se fundamental, enquanto agentes do âmbito arquitectónico,
compreender o que atrai ou repele a população do meio urbano. Porque é que
as cidades se tornaram menos atractivas? Como regenerar o meio urbano? Que
exemplos existem de boas práticas urbanas?
Questionamo-nos se a Arquitectura poderá desempenhar um papel de
maior destaque na planificação física de uma cidade que envolva as relações
humanas.
Encontramos autores que exploram esta questão há algumas décadas,
dando exemplos de como a arquitectura pode prever e determinar que tipo de
relações o espaço urbano consegue promover. Jan Gehl e Jane Jacobs são
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exemplos desta preocupação; os seus estudos incidem precisamente nesta
temática. Reflectem sobre as características não sociais que herdamos da
cidade moderna e remetem-nos para um ambiente onde a cidade se
desenvolve mais na horizontal, com escalas que se adaptam às pessoas.

Objectivos
Numa era de constantes metamorfoses urbanas, são necessárias novas
soluções arquitectónicas para a organização topológica da cidade. É preciso
então corrigir o que não funciona e clarificar funções dos elementos
morfológicos.
Posto isto, o objectivo deste trabalho de investigação é reflectir sobre
exemplos que combatam a desertificação das cidades no âmbito da não
marginalização social, promovendo uma convivência urbana da qual surja uma
cidade mais atractiva.
Metodologia
A metodologia colocada em prática apoia-se fundamentalmente em três
momentos distintos.

O primeiro, assente numa pesquisa teórica que auxilia a

fundamentação e compreensão histórica da evolução desta temática. O
segundo contempla uma investigação teórica que incide sobre os desafios
sociais recentes. O terceiro procura analisar por observação directa, fotográfica
e técnica, o caso prático do desenvolvimento urbano do Bairro de Alvalade.
Conteúdos
A primeira parte do trabalho resulta de um levantamento teórico e
retrospectivo, sempre com o objectivo de encontrar fundamento para uma
análise posterior e com o foco no desenvolvimento social urbano. Esta primeira
parte procura enunciar momentos da evolução da cidade, desde a Revolução
Industrial, que destaquem a população como elemento principal na
organização da estrutura urbana, para se perceber de facto qual o papel dos
habitantes na evolução social do meio urbano.
A segunda parte constitui um paralelo entre a análise teórica e a
observação de casos práticos, reais ou em projecto. Seleccionaram-se projectos
e casos actuais que reflectem as sustentações teóricas de forma a tornar o
discurso coerente e objectivo. Escolheram-se projectos de países diferentes com
o objectivo de se perceber se o tipo de abordagem é idêntica ou se as
!3

especificidades geográficas influenciam a estratégia de regeneração urbana. A
observação destes elementos poderia levar a uma interpretação demasiado
pessoal, contudo a observação dos comportamentos dos habitantes, mais
propriamente a sua relação com o edificado e o espaço público, será sempre
liderada pela estrutura teórica.
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1. Aspectos sociais na evolução da cidade
1.1. As utopias após a revolução industrial – a perspectiva social
O processo de alteração do meio urbano tem uma aceleração após a
Revolução Industrial, devido a migrações do campo para a cidade (Choay,
1998: 3). A concentração de pessoas no meio urbano, proporciona mais
oportunidades de conexão social (Gehl, 2006: 27) e, por consequência aumenta
as oportunidades de actividade económica.
O aumento descontrolado do número de habitantes no meio urbano foi
um dos efeitos sociais da Revolução Industrial, fruto dos avanços tecnológicos e
científicos da época. A escassez e rudimentarização dos processos de produção
do meio rural, aliadas à mecanização dos mesmos, contribuíram fortemente para
a transição das pessoas para o meio urbano, provocando alterações de fundo
no sector económico-social.
Até meados do século XVIII o processo de relacionamento social
manifestava-se nas relações familiares e rurais, no entanto, após a Revolução
Industrial, estas relações rapidamente deram lugar às relações laborais e
urbanas. Para além dos factores tecnológicos, revelaram-se outros tais como a
transformação do pensamento, a mudança de posição da religião na
sociedade, a emancipação da política, o surgimento do estado - nação, o
desenvolvimento das ciências e o desenvolvimento do capitalismo mercantil,
correspondendo ao surgimento da classe burguesa (Ascher, 2012: 25).
O aparecimento massivo de edifícios industriais causou um forte impacto
no meio urbano, Goitia diz que “A violenta apropriação do espaço levada a
cabo pela indústria constitui uma verdadeira catástrofe para a estrutura
urbana” (Goitia, 2006: 149). Agregados a estes edifícios começaram a aparecer
habitações precárias que alojavam os operários.
As Cidades Utópicas e de Vanguarda e seus preceitos sociais
Após a transformação social provocada pela Revolução Industrial, surgiu
uma nova esperança no aumento da qualidade de vida da população, com o
aumento do tempo livre e da vida em comunidade. O novo habitat da
população proporciona condições favoráveis ao contacto social. Surgem então
edifícios colectivos que procuravam satisfazer as necessidades básicas para uma
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vida de qualidade, sendo bom exemplo disso as lojas comerciais, creches,
enfermarias e escolas. Estando próximas, estas actividades poupam tempo e
recursos e garantem a sustentabilidade económica e social.
Nesta altura surgem com teorias novas dois utopistas, de nome Robert
Owen e Charles Fourier, que deixaram uma grande herança para a relação
social da arquitectura.
O projecto de Owen pretendia criar uma sociedade auto-sustentável,
sempre apoiada nas novas realidades, ainda em confronto no pós-revolução
industrial: a agricultura e a indústria. O seu projecto seria desenvolvido sob a
forma de paralelogramo, onde três dos quatro lados seriam destinados à
habitação; o quarto lado do paralelogramo seria ocupado pelas lojas,
hospedaria e enfermagem. No centro encontravam-se os locais de culto, escolas
e a cantina comunitária (Choay, 1998: 64). No fundo, o facto de o plano prever
as actividades e serviços a funcionarem em comum, faria com que o convívio
social fosse uma constante (Benevolo, 2001: 174 a 176). O plano de Owen previa
que estas comunidades fossem economicamente activas, tornando assim
atractiva a sua replicação por donos de terras, companhias comerciais,
autoridades locais, ou mesmo por associações cooperativas (Benevolo, 2001: 174
a 176). Goitia (2006: 152) dá por certo que este plano seria a antecipação da
Cidade-Jardim, que discutiremos mais à frente nesta dissertação.
Já a teoria de Fourier, o falanstério, é uma intensa crítica à sociedade com
a qual este convivia. É o modelo pré-urbanista progressista mais detalhado e
previa aspectos que iam desde o interior da habitação ao relacionamento de
áreas urbanas e suas diferentes funções. Fourier previu uma estrutura circular
concêntrica, onde o círculo central albergava o núcleo urbano. No segundo
círculo encontravam-se as unidades fabris e alguma habitação de transição
para o terceiro anel, onde ficaria toda a habitação de subúrbio (Choay, 1998:
69).
O elemento fundamental de todo o conceito de Fourier está directamente
implicado na forma de habitar. O falanstério é a base de toda a ideologia de
Fourier, uma vez que promove a habitação em grupo, combatendo desta forma
a ideologia de "propriedade simples”, que era contínua e generalizada na
sociedade (Choay, 1998: 72). O objectivo de Fourier era criar uma consciência
da necessidade das massas, implicando igualmente um conceito economicista
pela facilitação de ocupar menos espaço e menos recursos, para que pudessem
habitar um maior número de pessoas.
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Em oposição ao falanstério, o familistério de Godin pretendia que os
habitantes se sentissem confortáveis e lhes fossem sempre proporcionadas todas
as condições para criarem laços sociais, pela criação de maior tempo livre
dedicado ao lazer e cultivo da parte intelectual do habitante. Todos os
momentos que não dissessem respeito ao trabalho seriam sempre vistos como
excelentes oportunidades de criar contacto social, ou simplesmente, para se
enriquecerem culturalmente. Segundo Choay (1998: 106), cada projecto deveria
albergar cerca de 1500 pessoas, ou seja, cada edifício funcionaria como um
pequena aldeia.

Figura 1 - Desenho do Familistério de Guise
Imagem de Leonardo Benevolo

As experiências urbanísticas da segunda metade do séc. XIX foram, tal
como indica José Lamas (2007: 212), "a resposta às transformações sociais,
económicas e demográficas da revolução Industrial". Todas estas experiências
iriam despertar novas formas de pensar a cidade, levando a que no futuro
surgissem soluções urbanas fundamentadas num propósito funcionalista. No
entanto, novas formas de desenhar a cidade foram dando soluções para
responder ao novo modo de vida da população. O aumento do tempo livre, a
criação de acessos e transportes, tornou inevitável a transformação da cidade.
Este contexto despertou teorias como a cidade Linear de Soria, que trata
a estruturação da cidade segundo uma via principal. Sobre esta via
desenvolviam-se edificações, proporcionando igualdade de acesso, assim
defendiam Goitia (2006: 156) e Graça Dias e Edgar Vieira (2006: 96). No caso de
Eugéne Hénard, a sua teoria defendia a separação das vias em níveis diferentes,
estas iriam permitir às pessoas desfrutar de um maior conforto e espaço para
circularem pela cidade (Choay, 1998: 249).
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Nenhum conseguiu implementar na totalidade o seu plano, o que
demonstra, por si só, a fragilidade das suas ideias. Contudo, deixam um vasto
conjunto de directrizes que asseguram uma análise futura sobre como estudar e
desenvolver o meio urbano. Esse conjunto de regras, ou princípios, iriam
influenciar experiências futuras, nomeadamente a Unidade de Habitação de Le
Corbusier e as Dom Komplex que foram o primeiro contributo para a mudança
da cidade Industrial.

1.1.1. O modelo das Cidades-Jardim
No contexto do pós-revolução industrial, começam a surgir movimentos
socialistas, em resposta ao constante desprezo pela classe operária e pelas suas
condições de trabalho.
Neste enquadramento, surge também o modelo de carácter socialista de
Ebezener Howard, o empresário que fundou o conceito de Cidade-Jardim.
Segundo Ricardo Carvalho (2016: 143), a Cidade-Jardim constituía um modelo
reformista alternativo à cidade histórica e/ou à metrópole industrial, com vista a
encontrar soluções para superar os efeitos negativos que a cidade industrial
havia originado (Carvalho, 2016: 44). Françoise Choay (1998: 220) e L. Benevolo
(2001: 356) referem que o modelo de Howard tem influências saudosistas em
relação à vida no campo. Benévolo(2001: 356) destaca ainda o trabalho de
Owen como influência no espírito reformista de Howard.
A proposta de Cidade-Jardim tinha em atenção a sustentabilidade do
grupo social, envolvendo pessoas de alto estatuto social e com posses, que
pudessem financiar as principais obras. Choay (1998: 221) clarifica que os
impostos a serem cobrados serviriam para amortizar esses investimentos e os
excedentes seriam guardados para se criarem infra-estruturas, tais como
estradas, escolas e parques. Desta forma envolvia todos os sectores sociais na
participação do projecto e tinha forma de alimentar o mútuo interesse futuro e
assim garantir a consistência do grupo.
A adaptação da Cidade-Jardim ao crescimento e a sua
caracterização
O aumento populacional na área urbana como resultado da Revolução
Industrial é, até aos dias de hoje, um dos maiores desafios que as cidades
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enfrentam. Aquando da idealização da Cidade-Jardim, Howard já previa
albergar o potencial crescimento da cidade. Segundo Choay (1998: 226), a
cidade cresceria no imediato das zonas de jardins, permitindo o desenvolvimento
de um novo núcleo, uma outra cidade com acessos facilitados entre ambas.
A Cidade-Jardim não possui um desenho geométrico rígido, pois Howard
preocupou-se mais com as questões funcionais e sociais e menos com as
questões geométricas (Carvalho, 2016: 53). Howard defende somente a
existência de seis avenidas que arrancam do centro de uma circunferência,
dividindo a cidade em bairros (Choay, 1998: 222). No centro ficariam todos os
edifícios públicos, aqueles que garantiam o funcionamento da cidade, quer a
nível administrativo, quer cultural, quer de saúde. Nos diagramas partilhados por
vários autores, tais como Ricardo Carvalho (2016: 45) e Benevolo (2001: 351),
podemos verificar o desenho concêntrico, anelado por avenidas que vão
estruturando os bairros em quarteirões.

Figura 2 - Plano da Cidade-Jardim
Imagem de Ricardo Carvalho

Um dos anéis estruturantes é uma avenida de dimensões generosas; cerca
de 125 m de largura, por mais de 5 km de comprimento. Esta avenida é nada
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mais do que um anel verde que pretende oferecer uma proximidade
equidistante aos habitantes que moram nas extremidades (Choay, 1998: 223).
A habitação e os restantes espaços de sociabilização, tais como praças,
estavam dispostos segundo uma hierarquia que privilegiava a circulação
pedonal. O quarteirão foi aberto e tudo o que se relacionava com a evolução
tecnológica que surgiu após a Revolução Industrial foi abandonado, segundo
defende Ricardo Carvalho (2016: 54).
Os trabalhos de Unwin
A primeira Cidade-Jardim foi criada em Letchworth, nos arredores de
Londres, e elaborada por Raymond Unwin. Segundo Ricardo Carvalho (2016: 58),
Unwin não criou ruptura total com o existente. Foi antes adaptando a cidade de
uma forma híbrida sobre os princípios gerais de Howard, tal como este havia
previsto.
O primeiro grande desafio de Unwin seria a criação ou não de limites. A
existência de muros, herança da cidade medieval, não se impunha à data, uma
vez que as cidades cresciam constantemente e estaríamos a congestionar o
núcleo urbano (Choay, 1998: 229). A solução seria a utilização dos cinturões
verdes, sem qualquer construção e que vincassem a diferença entre cidade e
campo, de forma a que nenhum destes elementos desconfigurasse o outro,
permitindo assim a repetição de núcleos como defendia Howard (Choay, 1998:
230) e Ricardo Carvalho (2016: 58).
É muito importante que o centro esteja bem organizado e estruturado
para criar, à imagem da cidade antiga, hierarquias construídas (Choay, 1998:
230). O objectivo seria agruparem-se os edifícios principais o mais próximo
possíveis para se valorizarem mutuamente e assim criarem ambientes que
desafiassem a imaginação.
Já Ricardo Carvalho (2016: 58) destaca a importância que Unwin aplicou
no desenvolvimento de construção de baixa densidade. Esta solução permitiulhe desenvolver um quarteirão de grandes dimensões, com edifícios na periferia
e cujo interior albergaria espaços colectivos e equipamentos sociais. Este interior
seria acessível por vários pontos e substituía dessa forma as ruelas. Desta forma
reinventa a relação da casa com a cidade.
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A Cidade-Jardim enquanto modelo
Segundo Benevolo (2001: 358), “a cidade-jardim demonstra ter condições
de viabilidade, diversamente das utopias precedentes, porém afinal, reduz-se a
uma cidade como as outras, sujeita à atracção da metrópole, de tamanho não
estável e com uma ordenação fundiária não dessemelhante da normal. Resta a
marca agradável da concepção originária na elegância dos traçados das ruas,
na uniformidade das construções, na distribuição do verde."

Figura 3 - Imagem da Cidade-Jardim de Letchworth
Imagem de Ricardo Carvalho

A Cidade-Jardim era um modelo financiado por entidades privadas e,
como tal, a sua evolução e organização estava dependente da aprovação dos
financiadores. Este facto torna claro o quão flexível teve de ser este plano para
ser executado. A sua realização em grande escala tornou-se, com o tempo,
cada vez mais difícil pela especulação fundiária. Esta, por sua vez, possibilitou a
sua aplicabilidade numa escala mais reduzida, modelo a que Ricardo Carvalho
(2016: 143) chamou de bairro-jardim, um modelo que permitia o recurso à baixa
densidade e à relação com a paisagem. Segundo R. Carvalho (2016: 143), este
modelo foi implementado na década de 30, o que dista bastante em tempo da
sua criação. Isto demonstra a sua aplicabilidade no decorrer da história, por ser
um modelo virado para as pessoas e para um modo de vida em sociedade.
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1.2. A Era Moderna e os novos conceitos de cidade
“Das experiências Holandesas às Siedlung alemãs e até à
“cidade-jardim”, a organização do alojamento e da sua agregação,
bem como a higiene, a salubridade e os problemas sociais vão
dominar as preocupações dos Arquitectos”
(Lamas, 2007: 338)
No final do século XIX e já na ressaca das experiências utópicas,
começam a surgir preocupações por parte dos representantes estatais dos
principais países europeus. Como forma de responder ao êxodo rural, os
governantes iniciam o debate e redacção de leis urbanísticas, em muitos casos
muito rudimentares. Finalmente, começavam a dar-se os primeiros passos no
controlo do crescimento da cidade e na sobrelotação do núcleo urbano, que
provocaram a transformação social da época. Por quase toda a Europa iniciamse trabalhos, destacando-se países como a Alemanha e os Países Baixos.

O conceito de Siedlung, surgido na Alemanha, tem uma origem um pouco
ambígua, estando relacionado com questões sociais e de habitação, segundo
nos descreve R. Carvalho (2016: 65). A situação da Alemanha no primeiro pósguerra deixou abertas as portas para soluções actualizadas de intervenção em
grande escala. Os municípios pretendiam criar condições de habitação para
que as pessoas que migravam dos meios rurais, pudessem estabelecer-se nos
novos meios urbanos. Esta situação assemelha-se ao que acontecera no século
XVIII com a Revolução Industrial, pelo que a comparação do movimento das
Siedlung com as Cidades Jardim é bastante frequente.
A influência das Cidades Jardim neste modelo passa pelos motivos antimetrópole e a grande rigidez relativa às necessidades mínimas de
habitabilidade. Os primeiros traçados das Siedlung eram de formação
geométrica regular e o largo para a localização da igreja surgia dentro de uma
bolsa. Os traçados de formas mais circulares devem-se a "razões de segurança
defensiva" (Carvalho, 2016: 65).
Este autor afirma também que as Siedlung foram o "veículo para alcançar
a cidade social" (2016 : 6), pois a Alemanha vivia um período frágil após a derrota
na Primeira Guerra Mundial. Com o tratado de Versalhes (Lains, 1999), a
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Alemanha teria de pagar a reconstrução dos danos resultantes da guerra. É aqui
que surge a necessidade de recuperar habitações rapidamente, por forma a
dinamizar a indústria e aumentar as exportações. O Movimento Moderno surgiu
entretanto, trazendo a estandardização da construção, apesar de rudimentar.
Uma vez que competia ao poder local estabelecer uma estratégia de
reestruturação, surge um movimento de promoção regional no qual a
arquitectura desempenha um papel fundamental. Segundo relata R. Carvalho
(2016: 68), arquitectos como Mies van der Rohe, Walter Gropius e Ernst May
seriam promotores de projectos de cidades como Estugarda e Frankfurt.

Figura 4 - Fotografia de Britz Siedlung, de Martin Wagner e Bruno Taut
Foto de Ricardo Carvalho

Segundo R. Carvalho (2016: 69), Bruno Taut terá sido dos primeiros a
estabelecer uma ponte entre o modelo britânico das Cidades Jardim e o
movimento moderno. A sua metodologia de intervenção reflecte-se pela
abertura de longos quarteirões onde se iriam formar novas configurações, tais
como largos semicirculares, o recurso a impasses e alamedas e um perfil-tipo de
rua estreita. No que respeita à configuração do lote, a área verde seria
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dominante, contemplando algumas hortas; este é um dos princípios teóricos
suportados pela questão de sustentabilidade comunitária.
A sua experiência em Falkenberg ficou caracterizada pelo recurso a
motivos decorativos de base mediterrânea, o uso de várias cores e a aplicação
de pérgulas. Contudo, a abordagem construtiva foi bem conservadora,
deixando de lado muito dos princípios do movimento moderno relativos ao
método construtivo (Carvalho, 2016: 69).

Ernst May era um discípulo de Raimon Unwin, que também participou nos
projectos de Letchworth e Hampstead Garden Suburb. Segundo R. Carvalho
(2016: 69), o seu trabalho de maior destaque deu-se em Frankfurt; aí conseguiu
implementar muito do que aprendeu com Unwin e do que foi testando em
cidades mais pequenas. A sua estratégia urbana consistia numa distribuição de
blocos contínuos abertos, com várias propostas de abertura, transmitindo um
carácter muito singular a cada conjunto (Lamas, 2007: 334 ).
”May recorre à configuração linear, em U, em quarteirão fechado, ou a
um bloco isolado" (Carvalho, 2016: 72). O espaço dedicado à área verde é
valorizado no seu plano, contudo os espaços dedicados à circulação pedonal e
automobilizada são alvo de menor destaque e comprimidos, segundo R.
Carvalho (2016: 72). A relação entre área construída e espaço exterior é em tudo
idêntica à Cidade-Jardim. Os parques urbanos são colocados no fundo dos
vales, onde são implantadas as escolas e creches.
May introduz, de uma forma consciente, valores que o movimento
moderno proporciona, nomeadamente o recurso à estandardização, embora
nunca repetindo duas áreas com a mesma forma. Garante, assim, uma
variedade de formas urbanas dentro do mesmo sistema e quebrando qualquer
possibilidade de momento monótono. Ainda sobre métodos construtivos,
aspecto onde se realça a influência do movimento moderno, May recorre às
coberturas planas. Estas são pensadas para uma utilização social, o que
demonstra a consciência modernizada da utilização do tempo livre para
actividades como ginástica, refeições ao ar livre, banhos de sol, etc (Carvalho,
2016: 73).
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1.2.1. O modelo das Unidades de vizinhança
Segundo relata Ricardo Carvalho (2016: 61), o conceito de unidade de
vizinhança nasce nos EUA por Clarence Perry aquando da reflexão sobre o
conjunto habitacional onde residia que era conhecido como a primeira CidadeJardim americana, de seu nome Forest Hills Gardens. Perry era sociólogo e
urbanista, como tal o seu interesse na cidade incidia sobretudo nos aspectos
sociais da vida urbana, ou simplesmente de como poderiam as pessoas conviver
mais entre si. Segundo R. Carvalho (2016: 61), Perry pretendia dividir a cidade em
núcleos urbanos cujo raio não ultrapassasse os 800 m, princípio sobre o qual
defendia ser possível o acesso pedonal desde qualquer parte da unidade e no
qual se pretendia separar claramente a circulação pedonal da automobilizada.
Ainda segundo R. Carvalho (2016: 61), Perry defendia que dentro desse raio
deveriam existir a escola primária, o parque infantil e o jardim, onde
funcionassem como centro da comunidade. Para dinamizar o aspecto de
interacção social destas comunidades radiais que projectava, Perry propunha
que toda a zona de comércio se encontrasse no cruzamento das mesmas, assim
assegurava que não se criassem isolamentos entre unidades.

Figura 5 - Unidade de Vizinhança de Clarence Perry
Figura 6 - Unidade de Bairro Sustentável de Farr Associates
Imagens de Douglas Farr
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Contudo, Douglas Farr (2013: 118) aponta deficiências no que respeita à
organização de transportes públicos e à falta de alinhamento com ruas de
bairros adjacentes para facilitar as ligações. Farr indica ainda a não exploração
sobre tipos de habitação que permitissem albergar famílias compostas por
agregados completamente distintos e também a falta de relação com as frentes
ribeirinhas que se podiam reflectir como áreas de lazer.
O Plano Radburn idealizado por Clarence Stein e Henry Wright previa a
vida em comunidade e a constante presença do automóvel. Segundo defende
R. Carvalho (2016: 61), o plano Radburn é a primeira reflexão sobre o impacto do
automóvel no meio urbano e igualmente a primeira forma de aceitação da
inevitabilidade do mesmo.
Este plano precede o conceito da Unidade de Vizinhança de onde vai
captar a ideia de comunidade e da relação de proximidade. É estabelecido o
mesmo perímetro estipulado para as unidades de vizinhança, ou seja, os 800 m.
Aí dentro seriam desenhadas as unidades de vizinhança que albergariam as
escolas e parques infantis, de forma a proteger as crianças das zonas
automobilizadas (Carvalho, 2016: 63).

Figura 7 - Plano Radburn
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No que respeita à habitação, a opção seria o abandono do pequeno
quarteirão por um de maiores dimensões a que chamaram de superblock e que
corresponderia a uma nova hierarquização de ligações viárias. Neste caso,
segundo R. Carvalho (2016: 62), a cada momento que nos afastamos das
habitações os perfis e fluxos das mesmas deveriam aumentar. Por isso as vielas
seriam o primeiro elemento de contacto com as habitações. Estas desaguavam
nas vias secundárias que envolviam os quarteirões e essas vias secundárias fariam
as ligações com as vias rápidas, cuja função era a de unir as várias
comunidades. Ainda sobre a questão das habitações e a sua relação com o
exterior, R. Carvalho (2016: 62) realça a influência que o impasse de Unwin
representa para este plano. Estes impasses seriam os de primeiro contacto com
as habitações, ou mais concretamente, com as áreas de serviços das mesmas; já
as áreas sociais relacionavam-se directamente com os jardins ou acessos
pedonais, espaços esses que eram comunitários e, como previamente referido,
albergavam os equipamentos sociais do plano.
Amador Ferrer (J. M. G.-P. Ripoll, 2008: 58) conta-nos o quão funcional é o
plano de Hillside Homes no bairro do Bronx em Nova Iorque, projecto por
Clarence Stein. Ferrer elogia o sistema viário que se apresenta bastante fluido
com a envolvente, tornando-o uma perfeita continuidade e portanto bem
inserido no bairro. Falou ainda dos superblocks como um equilíbrio ideal entre a
densidade populacional e os respectivos serviços e equipamentos do plano. No
geral descreve que a simbiose entre praças, parques, ruas pedonais e estrutura
edificada reforçam o conceito de identidade de comunidade e que ainda
recentemente parecem manter essa imagem, o que nos pode levar a concluir
que uma boa organização torna a imagem de grupo e de comunidade
intemporal.
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1.3. Crítica à mecanização do habitar – Pós-Modernismo
Durante todos os processos de alterações da cidade desde a Revolução
Industrial surgiram posições contrárias. Isto é reflexo de melhores formas de
interpretar os problemas e dessa forma chegar a melhores soluções. A Cidade
Moderna não foi excepção e toda a sua magnitude foi colocada em causa,
desde logo, por um grupo de arquitectos que ajudaram na idealização da
mesma. Embora a questão formal fosse a grande discordância, foi o reflexo
social que as suas ideias promoveram, que gerou a maior forma de protesto.

Figura 8 - Diagrama da Felicidade de Jaap Bakema
Imagem de Het Nieuwe Instituut

No décimo Congresso Internacional de Arquitectura Moderna surge um
novo conjunto de Arquitectos, mais novos e com valores diferentes dos até aí
apresentados. Defendiam um conceito de cidade mais social, que resultou da
crítica ao exacerbado funcionalismo da cidade moderna imposta pelos seus
antecessores. Este grupo, também conhecido por Team X, possuía uma visão de
controlo urbano superior aos arquitectos fundadores do Congresso Internacional
Arquitectura Moderna, e partilhava o interesse em orientar a obra das
administrações urbanas.
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Segundo o caso de Bakema e Van den Broek, exposto por Leonardo
Benevolo (2001: 776), a visão ideológica deste grupo estava assente na procura
de responder às necessidades emergentes de abrigar várias classes sociais e
diferentes tipos de agregados familiares.
Partindo do conceito da Unité d’Habitation de Le Corbusier, que visava a
integração de habitação e serviços num só edifício, Bakema e Van den Broek
desfragmentaram a composição de serviços e habitação e dispuseram estes
elementos na horizontal. Este processo criou um conjunto de blocos distintos,
criando assim um dinamismo na composição espacial.
A variedade de vivências foi o factor mais destacado no trabalho desta
dupla de Arquitectos, que denominaram as suas criações de âmbito urbanístico
como “grupos visuais”. Sobre este conceito sabe-se que geraram várias opções
de vivências, possibilitando a escolha da habitação, não pelo valor da renda,
mas antes pela opção de configuração: “com e sem contacto com o jardim,
com e sem a sujeição de percursos internos comuns” (Benevolo, 2001: 776), são
alguns exemplos assinalados por Leonardo Benevolo (2001: 776) sobre as opções
visuais de Bakema e Van den Broek. Esta variedade de opções permitiria criar um
ambiente rico em experiências convivenciais, o que por sua vez, levaria o estudo
do bairro a reflectir o da Cidade e do Território.
No programa proposto para a extensão de Amesterdão são apresentadas
35 unidades em que cada uma suportaria 10 000 habitantes. Em cada unidade
encontraríamos casas altas, médias e baixas dispostas de forma gradual à
medida que nos afastamos da via de acesso principal. No plano estava previsto
cada habitação contactar com um dos três distintos espaços de convivência,
sendo eles o espaço urbano situado na espinha central, o espaço fechado entre
os edifícios da unidade e o espaço de recreio que surgiria na união de duas
unidades.
A questão funcional que operava nos Congresso Internacional de
Arquitectura Moderna é assim substituída por uma questão mais social, onde
habitação e espaços de convivência assumem posições mais predominantes.
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1.3.1. Jane Jacobs e a crítica das grandes cidades Modernas
No segundo pós-guerra, a América impõe-se como modelo mundial e,
assim, justifica um enorme investimento na requalificação das suas maiores
cidades.
Num artigo da revista Fortune Classic, Jane Jacobs (1958) aponta os
conteúdos da sua luta contra os Arquitectos e planeadores dessas cidades
americanas. Este artigo dá o mote para a introdução do tema que seria
posteriormente desenvolvido no seu livro "The Death and Life of Great American
Cities". A sua preocupação inicia-se quando se apercebe que planeiam
reformular as baixas das grandes cidades americanas e cujo objectivo seria
tornar todas as grandes cidades iguais. Ou seja, recorrendo ao mesmo tipo de
intervenção independentemente das especificidades de cada cidade e dos
cidadãos de cada cidade.
O facto de se recorrer à monumentalidade, formalmente assente na
simetria, estabilidade e ordem, ou à aparência de parques com grandes vistas
verdes, espaçosos e sem gente, prova que os projectos seriam demasiado limpos
e frios (Jacobs, 1958). Na opinião de Jacobs, tais características não
proporcionariam qualquer revitalização mas antes a morte dos centros urbanos.
A sua crítica abrange todos os aspectos e dimensões urbanas. Jane
Jacobs critica soluções urbanas como o zonamento, as cidades satélite e as
“cidades-campo" (Choay, 1998: 299-300). Na sua opinião, o zonamento prevê um
isolamento de funções, não promovendo a diversidade e portanto a falta de
magnetismo. Já sobre o conceito das cidades satélite aponta a sua
inadequação à época, uma vez que estas cidades satélite passavam a integrar
as decisões económicas da metrópole e todas as "possibilidades de escolha que
esta comporta em matéria de trabalho, recreação e comércio” (Choay, 1998:
300). Em suma, Jane Jacobs acredita que deveremos aceitar a cidade com as
dimensões que ela nos oferece, aceitando a sua complexidade e, nessa
aceitação, formamos novamente o conceito de cidade, pois não tem interesse,
a seu ver, criar conceitos que suponham a ruptura com o modo de vida que se
foi desenvolvendo por décadas e que promoveu a concentração urbana.
Renunciar tal seria "matar intelectualmente o urbanismo” (Jacobs, 1958).
Muito do que autores como Jan Gehl realçam nos seus comentários sobre
Jane Jacobs vai de encontro ao que ela própria enuncia nos seus artigos. O
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combate aos projectos monótonos deve iniciar-se pela simples observação das
ruas, entender como as pessoas a percorrem, entender como as zonas mais
mistas de ocupações são as mais preenchidas, como e porque é que os blocos
habitacionais mais pequenos acabam com mais gente do que os blocos mais
compridos. Toda a sua luta resume-se ao facto de existir uma falta de
observação do modo como as pessoas usam os centros da cidade. Uma
observação atenta trará todas as respostas para um melhor desenho urbano,
pois assim é possível ver do que é que as pessoas gostam (Jacobs, 1958).
Sobre o automóvel não tem qualquer reserva, "a vida atrai vida” (Choay,
1998: 300). No seu entender, segregar a circulação automóvel da pedonal iria
reduzir as actividades sociais urbanas.
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2. A Cidade, a relação social e física com a
Arquitectura
2.1. Os aspectos sociais da arquitectura urbana

2.1.1. A gentrificação e a redefinição dos novos limites urbanos
O fenómeno da circulação habitacional de pessoas na cidade deriva de
inúmeros factores. O êxodo rural, previamente relatado no primeiro capítulo,
pode ter sido o primeiro motor desta tendência uma vez que este nunca
terminou de facto. Contudo a vida urbana desenvolve-se sobre premissas muito
mais complexas; o movimento liberal já se instalou por quase todas as cidades do
mundo, fazendo com que a própria cidade esteja sempre dependente de
vontades privadas e subjugue o planeamento público para segundo plano.

Figura 9 - Vila de Brixton
Um exemplo de gentrificação acelerada. Fonte: www.Independent.co.uk

O termo gentrificação surge pelas palavras de Ruth Glass em 1964
(Tanscheit, 2016). Esta foi a designação para o fenómeno da transformação de
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um bairro bastante humilde no norte de Londres num bairro de luxo, através da
ocupação de famílias com rendimentos abastados. Este fenómeno acabou por
se repetir um pouco por todas as cidades e continua a acontecer.
O processo de gentrificação pode ser confundido com o processo de
revitalização urbana, mas segundo relata Emannuel Costa (Costa, 2016) a
revitalização urbana é normalmente precedida por uma requisição popular e,
por norma, bem específica, quer se trate do arranjo de uma praceta,
melhoramentos de iluminação pública, novos arruamentos ou infra-estruturas. A
gentrificação no entanto pressupõe um efeito perverso, usam este mesmo
princípio de requalificação mas por vezes ancorada na especulação imobiliária
e sempre em benefício de interesses privados. Este tipo de casos ocorre
normalmente em centros históricos, bairros centrais ou zonas com elevado
interesse turístico (Costa, 2016).
A este fenómeno alia-se um outro motivo mais recente que tem que ver
com a elevada pressão turística, apoiada pelo considerável aumento de
plataformas de arrendamento virtual. Este fenómeno em particular fez surgir uma
nova forma de gentrificação. Efectivamente, assim que se deu lugar ao
arrendamento massivo de imóveis o número de habitações para quem ainda
habita a cidade ou pretende mudar-se para a cidade diminuiu drasticamente
(Zee, 2016).
A fragilidade que as nossas cidades apresentam na resposta a estes
fenómenos é tal que, não só ainda não dispomos de mecanismos que nos
possibilitem controlar este crescimento, como também não possuímos forma de
garantir que os habitantes permaneçam no seu seio. A questão levantada pela
especulação imobiliária gera incongruências entre os rendimentos dos
habitantes locais e as rendas ou aquisições de novas habitações. Isto impulsiona
uma constante rotação de habitantes na cidade, empurrando as classes com
menores rendimentos para os limites da área urbana, ou mesmo para além
destes limites.
Para se fixarem e criarem laços de união que permitam criar ambientes
seguros para si e para as gerações seguintes, os habitantes necessitam de
garantir condições de estabilidade. Porém, neste momento as nossas cidades
vêem os seus limites a serem frequentemente redefinidos, com as constantes
permutas por um lugar onde seja possível aos habitantes viver e garantir alguma
estabilidade.
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Este fenómeno cria uma série de outros constrangimentos aos habitantes
que vão para além da aquisição de habitação. Com o afastamento dos
habitantes com menores rendimentos para áreas limítrofes ou mesmo periféricas
surge uma nova espécie de segregação social. Ora este facto não só desvirtua
toda a realidade dos bairros típicos das cidades como cria também problemas
relacionados com o sentimento de desconexão social e falta de identidade
urbana.

2.1.1.1. A mobilidade urbana
Com o aumento significativo do custo de vida no centro urbano alguns
habitantes viram-se forçados a afastarem-se do centro para conseguirem
controlar as suas despesas, outros simplesmente procuram diariamente a cidade
para trabalhar, vindos normalmente de cidades periféricas uma vez que viver
fora da cidade ainda lhes fica financeiramente mais cómodo.

Figura 10 - Trânsito em Los Angeles
Fonte: www.la.curbed.com

Segundo os dados estatísticos presentes na base de dados da PORDATA,
em Portugal nos últimos anos o número de pessoas que se movimentam em área
urbana de metropolitano desceu (INE, 2017) e diminuiu igualmente o número de
pessoas que utilizam autocarros e camionetas em área urbana (INE, 2017). O
número de carros que entram na cidade de Lisboa, por exemplo, aumentou
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(Ferreira, 2016). Este conjunto de dados pode ter várias interpretações, contudo o
número de carros na cidade aumentou e o recurso a transportes públicos
diminuiu, o que significa que é maior o número de pessoas que se deslocam
diariamente para a cidade, uma vez que os transportes públicos urbanos não
possuem grande raio de acção fora desta área.
Para além das questões já lançadas, nomeadamente o abandono do
centro urbano e a segregação social das periferias, estes dados levantam sérias
questões sobre valores ambientais, tal como o aumento da poluição causada
pelo aumento efectivo do número de veículos. O congestionamento é também
um enorme problema para uma parte dos habitantes e a solução dos transportes
públicos é já uma realidade em várias partes do mundo, onde inclusive se
procura habitação de acordo com a proximidade a estes meios (Douglas Farr,
2013: 106).
Os pontos fortes na procura de soluções para as questões levantadas são
a melhoria da oferta de meios de transporte através de novos equipamentos, a
multiplicação dos pontos de acesso já existentes e, sobretudo, o
aperfeiçoamento da oferta de serviços de informação adjacentes, que
permitam aos habitantes uma gestão mais folgada do seu tempo.
Na verdade, a procura por alternativas ao automóvel já deu os primeiros
passos. Gilles Vesco (Moss, 2015) antecipou uma visão de uma nova mobilidade
urbana. Nesse modelo o automóvel seria substituído largamente pelos transportes
públicos, por carros partilhados, pela bicicleta e sobretudo por sistemas que
funcionam em tempo real e que estariam acessíveis a todos, tal como acontece
com os nossos smartphones. As vantagens de tal modelo seriam a diminuição
clara da poluição e do stress associado ao modo de vida frenético que o transito
automobilizado provoca. Afirma ainda que ganharíamos mais espaço para as
pessoas poderem andar e assim conquistar mais espaço público.
A problemática do afastamento da população urbana para áreas
limítrofes e periféricas, juntamente com os que se servem da cidade para
trabalhar, lança um tema mais preocupante para o nosso estudo, a questão do
tempo livre.
Este ritmo quotidiano de mobilidade casa-trabalho-casa cria debilidade
na estrutura do nosso tempo livre (Dalsgaard, 2013: 12'), o que por sua vez fará
com que tenhamos cada vez menos tempo para dedicar à família ou para
qualquer outra actividade social, ou para simplesmente conhecer o nosso
vizinho.
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2.1.2. A sustentabilidade social urbana
2.1.2.1. O planeamento urbano e a sustentabilidade social
Depois de mais de dois séculos a desenhar a cidade com uma certa
relação com o homem, qual o real resultado da relação física entre ambos?
Poderemos dizer que até hoje entendemos sempre a relação das formas físicas e
o comportamento humano? Como as nossas cidades nos fazem sentir?
Todas estas questões estão relacionadas com o nosso bem-estar
proveniente da vida na cidade. Este é um novo passo dado na evolução do
planeamento das nossas cidades, a introdução de novas disciplinas que nos
auxiliarão a melhor compreender de que maneira as pessoas se sentem perante
diferentes cenários. Sabemos hoje que existem determinadas células no nosso
cérebro que estão sintonizadas com as formas geométricas e a maneira como
estruturamos o nosso espaço (Bond, 2017).

Figura 11 - Parque da cidade de Vancouver
Em Vancouver existem regras que limitam o impacto que as construções têm na paisagem.
Fonte: www.bbc.com

A relação do Homem com a cidade nem sempre produziu os melhores
resultados. Estudos apontam que quem cresceu no meio urbano tem maior
probabilidade de desenvolver esquizofrenia (Bond, 2017). Segundo relatam, esta
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doença desenvolve-se pela falta de laços sociais e coesão social. Não deixa de
ser curioso que no local onde habitam mais pessoas por metro quadrado estas se
sintam constrangidas de tal forma que não se sintam confortáveis para conhecer
quem se lhes avizinha (Bond, 2017).
Há quem fale deste fenómeno recente do individualismo não como causa
de outros problemas, mas como tendência (Dalsgaard, 2013: 3'). Contudo o
isolamento social surge por factores como estes, trazendo consigo riscos
associados de outras tantas doenças (Bond, 2017).
No que à arquitectura respeita, os problemas urbanos relacionados com a
saúde dos cidadãos estão sobretudo direccionados para as formas urbanas, a
organização dos espaços, o trabalho de fachadas, entre outros factores.
Tanto Jan Gehl (Dalsgaard, 2013: 5') como Bond (Bond, 2017) assumem
que o planeamento orquestrado durante o Modernismo foi incorrecto no que
refere às relações humanas. As enormes distâncias entre edifícios tornava o
espaço entre estes desconfortável, pois quanto maior o espaço mais dispersas
estavam as pessoas e como tal menos vivido se tornava o espaço.
A relação com a natureza é normalmente associada ao menor contacto
com poluição, tornando-se assim no símbolo de um meio mais saudável. Este
princípio também se aplica no meio urbano, pois a relação da cidade com a sua
envolvente natural, quando esta existe, funciona como elemento agregador. A
cidade de Vancouver, por exemplo, possui legislação de edificação urbana que
obriga toda a cidade a conservar uma vista decente sobre todas as montanhas
que a envolvem. Segundo estudos, a relação com espaços verdes está
relacionada com aspectos de salubridade e de menor impacto de doenças
(Bond, 2017).
Muito para além do planeamento urbano surgem as for mas
arquitectónicas e os espaços resultantes na sua envolvência. Estes elementos
morfológicos influenciam de igual forma aquilo que sentimos, desde as fachadas
mais trabalhadas que despertam interesse até às mais básicas que despertam
monotonia (Bond, 2017). Acreditamos que a repetição destes elementos
reflectem os mesmo sentimentos no que toca ao bairro ou simplesmente a uma
rua.
Todavia, o mais importante a reter é que quanto mais enriquecermos os
nossos espaços públicos, mais convidativos estes se irão tornar e, como
consequência, mais tempo as pessoas lá passarão; gerando mais ocasiões de
contacto entre pessoas e uma vida urbana socialmente mais rica.
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2.1.2.2. Acções de dinamização humana
Requisitos para as actividades comunitárias estão, segundo Jan Gehl
(2006: 63), condicionadas à existência de um denominador comum. Este
denominador pode ser um interesse partilhado ou simplesmente um problema
que careça de uma intervenção do grupo. Ainda segundo Gehl (2006: 63) o tipo
de relação ou contacto estabelecido por este denominador é claramente de
um nível mais profundo e significativo. Sobre os contactos mais ligeiros Gehl (2006:
63) estabelece que o entorno físico desempenha o papel mais importante. Tal
importância é realçada pelos estudos de William Whyte (1980)que nos chegam
pelo seu documentário “The social life of small urban spaces”, que serão
aprofundados posteriormente.
Todas estas questões de dinamização humana são sinónimo de vivência
de grupo. São acções que as pessoas executam em benefício comum ou
mesmo em prol de outros, implicando um motivo de sustentabilidade social uma
vez que acontecem como actos contínuos, mesmo sendo por vezes
espontâneos.
Na verdade, a ideia de que o crescimento urbano não pode somente
estar relacionado com aspectos materiais é uma realidade abordada por vários
organismos públicos um pouco por todo o mundo. É uma mudança de
mentalidade, ainda que lenta, que já produz resultados. Um estudo sobre os
aspectos que tornam as cidades mais vivas e dinâmicas, realizado por Chris Ling,
Jim Hamilton e Kathy Thomas (2016), refere que, no caso da cidade de
Vancouver, no Canadá, tais factores decisivos são reduzidos a sete pontos
principais. Esses pontos indicam todos os factores aglutinadores e de
preocupação colectiva para aquela comunidade, tal como mencionava Jan
Gehl (2006: 63) sobre o denominador comum.
A lista de valores comuns para os habitantes de Vancouver, segundo os
autores (Ling et al., 2016) é:
1 - Protecção do ambiente;
2 - Preservação de uma economia diversificada;
3 - Proporcionar acessos por ordenamento territorial;
4 - Fornecimento de serviços para residentes e empresas;
5 - Vários tipos de alojamento;
6 - Equilíbrio das contas públicas;
7 - Envolvimento dos cidadãos no planeamento e execução.
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Este conjunto de princípios aponta para estratégias de planeamento dos
organismos públicos, contudo, envolver os habitantes nestas tarefas é o seu maior
desafio. Os autores (Ling et al., 2016) do estudo continuam a reforçar a ideia de
que o envolvimento e apoio da comunidade aliado à vontade política municipal
para trabalharem sobre as questões base, fará com que os valores de vivência
social sejam muito mais esclarecedores para ambos e sejam mais fáceis de
serem implementados.

Figura 12 - Imagens do Documentário “The Human Scale”
A participação da comunidade na reconstrução de uma cidade demolida. Fonte: The Human
Scale

Esta questão de relação de confiança entre a comunidade e as
entidades públicas parece estar mais relacionada com a forma como
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desenhamos a cidade do que inicialmente poderíamos entender. Segundo
Diana Budds (2017) existem estudos que apontam que o entorno físico, ou as
qualidades do entorno físico, estimulam sentimentos de confiança e de bemestar social.
Esse estudo, segundo Budds, determina que o uso recorrente de bancos e
áreas verdes faz com que uma maior percentagem de pessoas se sintam mais
acolhida, tornando o espaço mais convidativo. Esta forma de pensar a cidade
pode levar-nos a conseguir explorar novas formas de convívio e estimular ainda
mais esta base de confiança social.
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2.1.3. Questões sobre a Identidade Urbana
2.1.3.1. Considerações sobre a estrutura social
A importância de uma estrutura, segundo Gehl (2006: 65), relaciona-se
com a necessidade de se criarem subdivisões. O mesmo afirma que apenas
desta forma se conseguiram resolver todos os processos democráticos. A divisão
hierárquica de uma cidade deve respeitar a seguinte ordem: vivenda, grupo de
vivendas, conjunto residencial e cidade. A importância da hierarquia resume-se
ao facto de esta fornecer uma ordem na tomada de decisões e proporciona a
um cidadão uma série de pontos de referência sociais e profissionais (Gehl, 2006:
65).
Sobre a nova forma de idealizar cidade, François Archer (2012: 79)
defende que esta apoia-se numa atitude mais reflexiva. Pretende adaptar-se a
uma sociedade mais complexa e a um futuro incerto. É uma cidade de múltiplos
projectos com o objectivo de serem coerentes.
Não obstante, a sociedade alterou os seus conhecimentos e já não
funcionamos como nos tempos da Revolução Industrial. Esse legado urbano
baseia-se sobre o pensamento taylorista e fordiano, como defende François
(2012: 82-83). Desta forma procurou-se melhorar o desempenho da economia
através da simplificação e repetição das funções e pela sua afectação a
espaços reservados, sendo resultado disso mesmo o zonamento.
Hoje o Novo urbanismo desenvolve-se de uma forma bem mais complexa
correspondendo a uma sociedade também ela complexa.
Com a evolução do mundo digital a cidade vê a sua configuração
estrutural desadequada com a real necessidade da população. Segundo
François (2012: 87), as novas tecnologias de informação imprimem na cidade
uma nova estrutura, uma que diferencia claramente tudo o que é software e
hardware. Levando a que se pense e reformule cada vez mais os espaços em
função desta nova realidade.
No fundo esta nova ferramenta permite que se possa reformular serviços
existentes atribuindo-lhes maior flexibilidade, para que estes sirvam melhor os
cidadãos. Permite-nos ainda repensar toda a forma de convívio que nos é
possibilitada, quer em espaços públicos, quer privados (Archer, 2012: 87).
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Actualmente ainda existem áreas com problemas de estruturação, como
é o caso dos subúrbios. Jan Gehl (2006: 68) descreve-nos essas áreas como
confusas, onde as zonas residenciais não apresentam divisões nem estruturam
limites bem definidos. Na sua conclusão afirma que o desenho das ruas poucas
vezes têm em atenção a possibilidade de estas criarem, ou não, actividades
comunitárias.

Figura 13 - Diagrama de Estrutura Residencial
Diagrama exemplificativo de como se organiza os espaço residencial. Fonte: Jan Gehl

Dentro do raio urbano, seguindo a hierarquia de Jan Gehl, já mencionada,
passamos então para o grupo seguinte com menor dimensão residencial, que
compreende áreas residenciais do tamanho de quarteirões e os conjuntos de
vivendas. Num dos exemplos que este autor aborda, realça a importância do
desenho do conjunto. Segundo ele (Gehl, 2006: 67), o facto de o conjunto estar
construído em torno de uma praça ou de uma rua, salienta a importância da
estrutura social. É desta forma que podem estabelecer-se espaços comunitários
interiores e exteriores, possibilitando a criação de diferentes níveis de estrutura
hierárquica e novos contactos. A principal função dos espaços comunitários é
garantir o cenário para a vida entre os edifícios, para actividades quotidianas
imprevistas tal como a circulação pedonal, as deslocações curtas, os jogos e as
actividades sociais mais simples (Gehl, 2006: 67).
A questão da hierarquia traduz-se numa redefinição dos espaços públicos
e privados. O espaço semi-público, por exemplo, ganhou importância na
relação da rua com os grupos residenciais (Gehl, 2006: 69).
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2.1.3.2. O novo paradigma familiar
Um dos maiores desafios da actualidade arquitectónica é responder ao
culto do individualismo (Dalsgaard, 2013), uma prática cada vez mais comum na
sociedade que levanta desafios a todas as práticas de análise social. Existe uma
constante desagregação no culto do grupo, sinal disso é o isolamento que os
habitantes urbanos sentem apesar de morarem em prédios juntamente com
outras dezenas de pessoas, motivo pelo qual os aspectos sociais devem carecer
de maior atenção no momento em que se desenham novos bairros urbanos.
Pode tal tendência individualista ser um dos motivos desse afastamento
social? Não terá a Arquitectura ou a forma como temos pensado e estruturado
as cidades uma enorme cota nesta desagregação social?

Figura 14 - Zona residencial de Amesterdão
Uma serie de olhos a vigiar a rua de forma permanente torna a rua mais segura. Fonte: City at eye
level by STIPO

Jane Jacobs (1992: 35) já defendia questões semelhantes sobre a própria
rua não se mostrar apelativa à permanência nela. As pessoas refugiam-se nas
suas casas e como consequência convivem menos com o grupo de pessoas que
lhe está mais próximo. Em resultado, existem menos práticas sociais e as ruas
ficam mais isoladas e menos seguras.
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Uma outra característica resultante desta combinação, homem e cidade,
é a alteração do agregado familiar. Segundo Ascher (2012: 41), os efeitos da
globalização surgem do facto de passar a existir uma mobilidade generalizada,
não só de bens e pessoas mas de tudo o que lhes é inerente ou acessório, tal
como valores culturais. Esta diversificação social pode acabar por transformar as
estruturas familiares e a forma como os seus elementos se vão relacionar. Assim, a
multiculturalidade vai obrigar a estudos mais exaustivos de cada área de
intervenção nestes novos meios urbanos.
O espaço público passa a obedecer a vários modos de viver de cidadãos
com raízes liberais e até de cidadãos de raízes bem conservadoras. O desafio é
enorme e obriga a cidade a tornar-se num espaço mais genérico, capaz de
suportar tantas diferenças culturais.
Rem Koolhaas acredita que deixa de fazer sentido questionar esta
tendência generalista assim que percebemos e aceitamos a evolução da
humanidade tal como ela se desenvolveu até hoje (Koolhaas, 2010: 31). No seu
entender, com o passar do tempo, acabaremos por engolir aos poucos todas as
nossas referências culturais mais conservadoras.
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2.2. Os aspectos físicos da arquitectura urbana

2.2.1. A Cidade Social - Elementos de estruturação urbana
No que respeita à intervenção em cidades, existem pelo menos quatro
pilares fundamentais que são usados pela equipa de Gehl Architects (2017: 26)
em quase todos os seus projectos. Os elementos de análise são a avaliação
patrimonial, a análise da mobilidade, a questão da diversidade cultural, com
espaços acessíveis a todos, e a questão da escala humana.
A preservação do património compreende valores arquitectónicos,
geográficos e culturais. Os elementos históricos que carregam enormes valores
patrimoniais não devem ser esquecidos, defende a equipa de Gehl Architecs
(2017: 28). A questão do património aborda questões tão simples como
características culturais urbanas que enriquecem o carisma da própria cidade. O
edificado e os condicionalismo geográficos são os elementos físicos que nos vão
moldando e com os quais estabelecemos relações de identidade, como
acontece normalmente com zonas ribeirinhas.
A mobilidade é o tema que define a cidade nas últimas décadas. A (2017:
26)presença do automóvel na cidade causa uma série de transtornos que não
nos possibilita cuidar de uma forma sustentável nem segura das nossas cidades; é
o foco principal da poluição sonora e ambiental das áreas urbanas e também o
elemento que coloca diariamente em perigo todos os transeuntes urbanos.
Impera portanto devolver a cidade às pessoas e pensar em potenciar o uso
colectivo de transportes ou os transportes individuais de menor velocidade tal
como a bicicleta.
A diversidade cultural é abordada com o princípio de que um ambiente
socialmente rico é aquele que oferece mais oportunidades e maior diversidade
de contactos (Architects et al., 2017: 32).
A escala humana é um tema de análise que aborda a relação física entre
a cidade e os seus habitantes. A equipa de Jan Gehl utiliza este princípio para
perceber se os movimentos básicos do corpo humano estão, ou não, a serem
potenciados, de forma a criar melhores momentos sociais.
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2.2.1.1. O factor Património
No desenvolvimento das nossas cidades é constante a necessidade de
alterações físicas nos meios urbanos. Ainda assim, a que custo deveremos suprir
os valores patrimoniais das nossas cidades para garantir evolução?
No programa desenvolvido em conjunto pela equipa de arquitectos do
escritório Gehl e a Divisão de Desenvolvimento Urbano do Ministério de
Habitação e Urbanismo do Governo do Chile, com o apoio do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, deixam claro que "não poderemos
construir o futuro das nossas cidades sem sabermos reconhecer e preservar o seu
património” (Architects et al., 2017: 28). O património analisado por este grupo
aborda valores não só arquitectónicos mas também culturais e ambientais.
Defendem que nenhum plano de desenvolvimento urbano deve desprender-se
dos valores culturais adjacentes ao local nem das condicionantes ambientais, só
desta forma se conseguirá moldar a envolvente de uma forma sustentável a nível
social e ecológico (Architects et al., 2017: 28).
Alterações de grande escala são as que transportam maiores desafios e
maiores responsabilidades na estrutura urbana. Num caso apresentado por
Ramón López de Lucio sobre Madrid, podemos perceber o impacto que as autoestradas causaram na separação da matriz da cidade; criaram "barreiras" que
impediram uma espécie de continuidade urbana que valorizasse as relações
sociais (Autores, J. M. G.-P. Ripoll, 2008: 78).
2.2.1.2. Aspectos da mobilidade urbana
Com o aumento do número de habitantes dos meios urbanos, uma
preocupação de carácter físico é lançada; como conseguiremos agregar tanta
gente no centro urbano com a quantidade de automóveis e vias dedicadas a
este meio de transporte?
Tal como referido anteriormente, a solução pode passar por uma maior
promoção dos transportes públicos, sistemas de partilha de veículo e meios de
locomoção mais lentos, tal como a bicicleta (Moss, 2015).
As redes que estruturam as nossas cidades são as que lidam com a
mobilidade: vias férreas, vias automobilizadas ou vias pedestres. De facto, as vias
que em tempos foram usadas para atrair pessoas para a periferia, como
aconteceu com o eléctrico, foram posteriormente ultrapassadas em massa pelas
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vias automobilizadas, usadas maioritariamente por transportes privados,
alastrando o conceito de subúrbio para áreas até então não previstas.
Hoje em dia já se usam mais os transportes colectivos o que fez aumentar
o número de estações e de serviços disponíveis, nomeadamente os de partilha,
segundo Vesco (Moss, 2015) no futuro as cidades serão categorizadas pelas
opções de partilha que oferecem. O tipo de relações que o transporte colectivo
permitia tinha um conceito de proximidade mais forte do que o das vias
automobilizadas, estas originaram um desenvolvimento suburbano excessivo,
aumentando a distância entre a habitação e o núcleo e aumentando em igual
proporção o tempo de deslocações entre ambos. Este facto enfraqueceu as
relações humanas que o transporte de pessoas e os bairros urbanos
proporcionaram em tempos (Farr, 2013: 106).

Figura 15 - Uso partilhado da rua por vários meios de locomoção
A possibilidade de nos movermos em meios de transporte mais práticos e mais lentos, permite-nos
apreciar a vida da rua. Fonte: City at eye level by STIPO

A escala da máquina, tal como previa o Movimento Moderno, foi
apontada por Gehl (Dalsgaard, 2013: 4') como sendo o maior erro deste
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movimento, estas causaram enormes constrangimentos no que respeita à
proximidade entre habitantes. Hoje, como aumento do uso de transportes
colectivos e a consequente multiplicação de estações, podemos esperar
resultados mais positivos na proximidade dos habitantes. O facto é que hoje as
pessoas procuram habitação tendo em conta a proximidade a estações de
transportes colectivos o que cria um quotidiano de menores distâncias e
potencia a possibilidade de contacto com vizinhos que usam os mesmos meios,
dispondo de mais tempo livre (Douglas Farr, 2013: 103).
Importa portanto compreender qual é a relação entre o transporte
colectivo e os bairros urbanos.
Segundo um estudo elaborado pela organização Reconnecting America's
Center For Transit-Oriented Development (Farr 2013: 108), existe nos EUA uma
procura cada vez maior por habitação perto de estações de transportes
públicos. Segundo a mesma fonte, o tipo de famílias que utilizam o transporte
colectivo é também o tipo de famílias que procura habitação nas áreas mais
suburbanas, onde a renda é menor, por forma a juntar o custo da habitação
com o benefício do transporte à porta de casa.
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2.2.1.3. Espaço público para todos
A questão da acessibilidade e distribuição adequada de espaços de lazer,
encontros ou para simplesmente caminhar, é transversal no que respeita às
correctas dimensões e estrutura de bairros urbanos.
A organização acertada destes espaços deve prever o uso por todos os
cidadãos, de uma forma livre e informal e, sobretudo, deve ser um espaço onde
todos se sintam bem acolhidos (Architects et al., 2017: 32). Desta forma
garantimos a diversidade cultural que tornará as nossas comunidades mais
dinâmicas, criando ligações sociais com outros membros da comunidade e
contribuindo para uma sustentabilidade social mais frutífera.

Figura 16 - Utilização do espaço público por todos
É importante que se promovam actividades nos espaços públicos de forma a integrar toda a
comunidade. Fonte: City at eye level by STIPO

Cidades que não garantam espaços de qualidade, onde as crianças
possam brincar, jogar e onde os adultos possam interagir, ou simplesmente
descansar, serão cidades que se tornarão cada vez mais pobres a nível social
(Architects et al., 2017: 32).
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2.2.1.4. A escala de todos
Após décadas a desenhar cidades sobre a escala automóvel constatouse que esta forma de desenho quebrava as relações humanas que a cidade
deveria fomentar.
A cidade é símbolo de união, um aglomerado de pessoas que, pela sua
interacção, conseguem fazer coisas extraordinárias e, como tal, importa devolver
a cidade ao cidadão.
Para isso é necessário seguir as premissas físicas e psicológicas inerentes ao
homem (Architects et al., 2017: 34). Pensar a cidade novamente em função do
homem implica uma mudança na forma como observamos e,
consequentemente, implica uma mudança dos elementos que pretendemos
que sejam vistos. Tomemos o caso da cidade moderna, onde o sentido de visão
seria de baixo para cima, ou no sentido oposto, dependendo se estávamos a
olhar para os edifícios, ou se nos encontrávamos dentro neles. Hoje, a cidade
deve ser desenhada tendo em conta a horizontalidade, uma vez que é à altura
dos olhos que todos os momentos de atracção devem acontecer. Este novo
input aplica-se aos restantes sentidos; a rua tem de ser pensada novamente
como a cidade tradicional, onde tudo acontece ao nível do solo e somos
estimulados pelos sons das crianças a brincar, pelo cheiro dos restaurantes e
padarias e pelo toque da relva fresca nos parques.
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2.2.2. O Bairro - Estrutura de proximidade
O carácter de uma cidade é definido não pelos edifícios que a compõem
mas antes pelas pessoas que nela habitam. Esta afirmação é baseada

nos

escritos de Ed Wall e Tim Waterman que deixam claro que o entendimento do
contexto de comunidade é fundamental para o sucesso de todos os projectos
urbanos. Segundo eles, o projecto não se deve misturar com o existente mas
deve antes entender o contexto social e criar uma relação com este (Wall and
Waterman, 2010: 50).
Este conceito já havia sido explorado por Jane Jacobs que defende que a
comunidade só vingaria se se consciencializasse permanentemente dos seus
problemas evitando desta forma cair em ruptura, isto é, se entendermos o que
realmente compõe a comunidade, seria possível projectar sem criar bloqueios à
actividade social (Jacobs, 1992: 128).
É importante então perceber o que define o bairro urbano, os elementos
que o compõem e todos os elementos físicos necessários para o seu bom
funcionamento.
2.2.2.1. A habitação
A questão da habitação tem igualmente que ver com as pessoas pois as
necessidades urbanas de habitação foram-se adaptando com as mudanças
sociais ao longo dos tempos. As mudanças aconteceram sempre um pouco por
toda a história, contudo a partir do segundo pós-guerra gerou-se uma tendência
de aproximação do núcleo urbano em detrimento das áreas suburbanas
munidas de casas espaçadas e de horas necessárias para locomoção
automobilizada (Farr, 2013: 128). Mais recentemente tivemos algumas variações
demográficas já expostas neste capítulo. Foram transformações que incidiram na
necessidade tipológica das habitações urbanas.
Segundo Laurie Volk e Todd Zimmerman (Farr, 2013: 129), a geração dos
Millennials procura hoje o centro da cidade para residência principal; embora
nunca no núcleo urbano, mas nas franjas deste por razões económicas. Esta
geração nasceu em bairros formados por cul-de-sacs, frequenta centros
comerciais como se tratassem de centros cívicos e o seu documento principal é
a carta de condução. Os Millennials formam famílias atípicas da herança dos
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seus antepassados e são, regra geral, muito interessados em temas como
alimentação biológica e sustentabilidade. Todos estes factos lançam desafios à
forma tradicional de construir a cidade e, sobretudo, à forma como construímos
os nossos edifícios.
Segundo Volk e Zimmerman, a população mais jovem, solteiros ou
casados, dominam todo o tipo de ofertas tipológicas das cidades,
especialmente nos edifícios de apartamentos (Fig. 17), o que torna o ambiente
dentro destes edifícios mais dinâmico, uma vez que se trata da população mais
activa. A geração anterior prefere claramente casas isoladas com logradouros. A
geração mais idosa distribui-se de uma forma muito equitativa sobre
apartamentos, edifícios altos e baixos e casas isoladas. Ou seja, a geração mais
jovem acaba por conviver com as outras gerações, até porque são a geração
que aluga mais em vez de comprar, o que lhes confere um carácter temporário
de permanência em cada comunidade.
Em termos práticos, a realidade social dita as necessidades concretas, ou
seja, um bairro com as características apontadas anteriormente deve considerar
a existência de 37% de toda a sua oferta tipológica de apartamentos para
alugar, e 25% dos mesmos para aquisição. Quanto a edifícios de apartamentos
de menor dimensão, cuja relação com a rua é maior, devem existir cerca de 20%
da mesma oferta geral. Quanto a casas isoladas deverá existir uma oferta
correspondente a 18% (Fig. 17). Com esta oferta variada, conseguiremos cobrir as
necessidades tipológicas e garantir um ambiente com diferentes faixas etárias
criando um ambiente social equilibrado. Para tal complexa realidade de
necessidades sociais terão de existir edifícios que respondam de uma forma
pratica a estes desafios.
Actualmente existem alguns projectos que ainda desenvolvem estes
conceitos de variedade tipológica, exemplo disso é o projecto de BIG para os
novos limites de Copenhaga, a 8 House. Este projecto é composto por duas
partes: a primeira é uma torre isolada que acaba por funcionar como elemento
focal criando uma relação visual com a envolvente; a segunda parte é um bloco
de cerca de 57 000 m², que configura uma área quase do tamanho de um
bairro, segundo palavras de Bjarke Ingels (2011: 93). O ponto que interessa realçar
deste projecto é a forma como desenvolve diferentes formas tipológicas por
pisos e as une com uma rua que acompanha a forma e a altura do edifício.
Segundo Ingels, esta rua permite que a vida social da cidade invada o edifício,
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deixando que os momentos de actividade social se iniciem ainda dentro do
mesmo (Ingels, 2011: 99).

Figura 17 - Tabelas de procura e composição de moradias urbanas
As tabelas informam os resultados do estudo de adaptação da procura à demanda.
Fonte: Douglas Farr

Em apenas um edifício são simulados uma enorme variedade de aspectos
que são necessários para o desenvolvimento de um bairro. Reflectindo sobre a
habitação encontramos várias ofertas desde os tradicionais apartamentos, cuja
relação com o exterior é mais reduzida, encontramos ainda apartamentos com
jardins, para criar uma relação mais próxima com a natureza, tal como as casas
isoladas. Apresenta ainda uma série de casas enfileiradas com um pequeno
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logradouro que pode ser acedido através da já mencionada rua que sobe pelo
edifício. Este tipo de solução cria uma relação muito próxima da que as zonas
tradicionais no permitem vivenciar onde temos pessoas sentadas a ler um livro
nas suas entradas e contactam directamente com os seus vizinhos que vão
circulando muito próximo (Ingels, 2011: 98).
A zona de convergência do bloco é usada para criar um elemento
vertical onde se pretende unir todas actividades sociais. Aqui poderemos aceder
rapidamente ao espaço comum, à zona de descanso, ao cinema, aos
apartamentos para alugar e aos jardins na cobertura (Ingels, 2011: 97).
O recurso à variedade tipológica que permita várias formas de habitar
tornará o espaço mais rico e diversificado e permitirá que as pessoas desfrutem
de momentos diferentes todos os dias, tornando o quotidiano mais dinâmico,
logo mais propício a relacionamentos sociais.
2.2.2.2. A Rua
O desenho das ruas tem vindo consecutivamente a ser estudado e
alterado na sequência de melhorar as condições de trânsito. Fred Dock (Farr,
2013: 150) deixa claro que a disciplina que estuda o desenho das ruas baseia-se
maioritariamente em dois princípios, a física do automóvel e o comportamento
dos motoristas, evidenciando o foco na automobilização das nossas vias urbanas.
A evolução destes estudos tem somente resultado no aumento de velocidade
automóvel através da realização de faixas mais largas e maiores raios de
curvaturas (Farr, 2013: 150). Existem ainda outras causas que levaram à
desvalorização da importância da rua para as nossas cidades, segundo Herman
Hertzberger (2009: 49) para além do aumento do número de carros nas nossas
ruas podemos considerar que as soluções arquitectónicas também contribuíram
para a fraca relação que as pessoas têm com a rua. Ele aponta a criação de
galerias, passagens inferiores e edifícios munidos de elevadores como um dos
motivos que levam à não permanência de pessoas nas ruas dos locais onde
habitam.
Estas questões, tal como defende Dock (Farr: 150) e Wall e Waterman
(2010: 57), contribuem para a marginalização dos pedestres, ciclistas, transportes
públicos e todas as infra-estruturas de serviços modais de transportes colectivos,
que são os princípios base para um cidade mais sustentável.
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Aplicando o mesmo princípio do desenho urbano assente nas
necessidades das pessoas devemos entender o desenho como apêndice
humano no qual se deve priorizar a circulação pedonal de forma a permitir que
todos os residentes possam ter acesso às áreas verdes aos serviços e comércio
local sem estarem em permanente contacto com as vias automobilizadas de
grande velocidade (Farr, 2013: 150). Ainda segundo Dock, é necessário garantir a
articulação com vários tipos de transportes colectivos e individuais dentro dos
bairros, quer sejam automóveis e autocarros, ou mesmo bicicleta ou a pé.
Estes momentos diferenciados por velocidades e fluxos distintos devem
sempre ser analisados para melhor responderem às necessidades específicas de
cada ponto do bairro. Por exemplo, é importante que o centro do bairro permita
apenas trânsito lento para poder aumentar o fluxo de peões (Farr, 2013: 151).
A rua é a ferramenta que nos permite fazer uma ligação entre elementos
urbanos e pessoas (Wall and Waterman, 2010: 54). Esta é uma máxima defendida
por vários autores; as obras de Jane Jacobs (1992) e Jan Gehl (2006) reflectem
fundamentalmente este aspecto. A relação da rua com as pessoas torna-se tão
importante para a fase de planeamento que leva Wall e Waterman a frisá-lo e a
explicar que o jogo entre volume construído, a altura dos edifícios, o diferente
tipo de uso de solo e a largura da própria rua definem diferentes cenários e
podem potenciar composições urbanas de sucesso quando criadas em equilíbrio
(Wall and Waterman, 2010: 54).
A análise dos perfis de rua possibilitam-nos uma leitura directa da
organização da mesma e entender o impacto que alguns dos elementos supra
mencionados têm na vida social das pessoas.
A rua urbana no seu perfil mais tradicional é constituída pela via central,
com lugares de estacionamento nas suas laterais, seguidos dos passeios e
acessos às lojas e habitações. Este será o perfil que, embora que com possíveis
variações, encontraremos facilmente numa das nossas cidades mundiais. Este
modo de desenhar a rua contempla uma separação clara dos modos de
transporte. Esta separação, por vezes, é justificada com a segurança de todos os
intervenientes, podendo significar uma diferenciação de importância, tal como
sugeriu Fred Dock (Douglas Farr, 2013: 150) e Wall e Waterman (Ed Wall, 2010: 102).
Wall e Waterman (Ed Wall, 2010: 102), explicam que a necessidade de segurança
levou exactamente à separação dos meios de transporte. Uma outra razão
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apontada pelos mesmos autores restringe-se à eficiência de cada um destes
meios, uma vez que, se separados, não congestionam as vias uns dos outros.
As possibilidades que os diferentes perfis de rua nos permitem realizar
correspondem à importância que podemos atribuir aos diferentes modos de
circulação. Estes modos diferentes de pensar a circulação da cidade são
perceptíveis nos gráficos partilhados por Jan Gehl (Gehl, 2006: 122), onde se
percebe que diferentes cidades deram prioridades diferentes aos meios de
transporte. Nos casos analisados por Gehl percebe-se que cidades com
preocupações sobre a vida social e segurança dos cidadãos possuem traçados
mais orgânicos e menos rectilíneos do que os que privilegiam a circulação
automóvel.

Figura 18 - Quatro princípios de projectos para a circulação
Fonte: Jan Gehl
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A actividade social que se consegue realizar nestes espaços concentra-se
nos passeios, daí a importância das suas dimensões. O desenho das fachadas
torna-se igualmente importante pois são os elementos que nos pautam o ritmo
das ruas e igualmente nos influenciam enquanto caminhamos.
Um outro exemplo, diferente, é o da rua partilhada. Na rua partilhada
pode existir uma interacção entre pessoas e veículos. Segundo defendem
Michael Southworth e Eran Ben-Joseph (Michael Southworth, I. Press, 2003: 117) o
conceito subjacente a esta ideia é o da integração, em especial cuidado com
nos aspectos de comunidade. Este conceito teve maior popularidade na Europa,
aquando da sua aplicabilidade nos Países Baixos. Ainda segundo Southworth e
Ben-Joseph (Michael Southworth, I. Press, 2003: 117), o conceito da rua partilhada
deriva de uma publicação de Colin Buchanan, onde expõe os princípios do
estudo sobre possíveis melhorias do transporte urbano. A sua proposta foi para
além dos trâmites herdados pelas décadas 50 e 60, encontraram uma solução
onde permitiam vários níveis de interacção entre pessoas e veículos. O perfil das
ruas passaria a contemplar factores de avaliação que iriam para além da
intensidade de tráfego, passariam a contemplar novos factores tais como:
poluição sonora e ambiental, actividades sociais, pedonalização e aspectos
visuais (Michael Southworth, I. Press, 2003: 119).
Nos Países Baixos, Niek De Boer desenvolveu um conceito de rua, apoiado
no de Buchanan, onde o condutor era forçado a preocupar-se com os outros
utilizadores. O princípio deste desenho de rua baseava-se na ideia de que a rua
seria um jardim, onde o passeio e a rua estavam ao mesmo nível, permitindo uma
área maior de recreio para as crianças e para todos os transeuntes. Não havia
necessidade de separação entre elementos dentro desta rua, contudo, segundo
Southworth e Ben-Joseph, poderiam existir elementos no desenho que limitavam
a possibilidade do aumento de velocidade dos veículos nestas ruas residências.
As ruas eram compostas por texturas diferentes ou continuas, normalmente
recorrendo a ladrilhos ou pedra. Os autores explicam que esta horizontalidade
possui efeitos poderosos no condutores, levando-os a abrandarem
automaticamente. Poderiam ainda fazer-se valer de um conjunto de outros
elementos que permitiriam reforçar esse estímulo de cuidado quando
circulavam, estamos a falar de mobiliário urbano, elementos naturais, tais como
pedra ou Árvores, mudanças de textura de pavimentos ou a própria cor do
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mesmo. São um conjunto de elementos que permitiriam criar curvas e zonas mais
estreitas de passagem e assim controlariam melhor as velocidades admitidas
nestas áreas (Michael Southworth, I. Press, 2003: 119-123).

Figura 19 - Plano da rua partilhada
Fonte: Michael Southworth e Eran Ben-Joseph

Os resultados sociais provenientes desta metodologia são desde logo a
mudança de paradigma na forma de entender a função da rua no meio
urbano, mais específico ainda, nas áreas residenciais urbanas. Desenhar a rua
através destes princípios faz, segundo Southworth e Ben-Joseph (Janson, 2005:
124), com que os residentes olham para a rua como uma extensão do seu
espaço pessoal, onde passam a permanecer mais tempo. Realizaram estudos
em duas dessas áreas residenciais na Alemanha, onde foi registado um aumento
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de 20% de actividades de recreio e um aumento geral do tipo de actividades
disponíveis. As brincadeiras das crianças passaram a contemplar toda a rua, ao
contrário do espaço confinado que o passeio permitia até então. As crianças
puderam passar mais tempo na rua e com brincadeiras mais elaboradas, onde
as bicicletas passaram a desempenhar um outro papel ( Michael Southworth, I.
Press, 2003: 124). O sentimento de acolhimento e de identificação com este novo
modo de estar na comunidade foi tão positivo que, segundo os autores (Michael
Southworth, I. Press, 2003: 125), os residentes estariam dispostos a aceitar restrições
à forma de circulação automobilizada em benefício da vida social que esta
solução lhes oferecia (Janson, 2005: 125).
Analisemos o caso de Haarlemmer Houttuinen, apresentado por
Hertzberger (2009: 50-53), uma rua entre edifícios cuja acessibilidade motora
pode apenas ser efectuada por veículos de entregas e de residentes, todo o
trânsito restante está impedido. Esta rua é o típico caso em que serve como
extensão dos edifícios, oferecendo espaços controlados para as crianças
brincarem, potenciando o convívio entre toda a vizinhança.
Segundo Hertzberger, a rua conta apenas com sete metros de largura e
após a colocação do mobiliário urbano, tal como iluminação, bancos ou lugares
de bicicletas, qualquer objecto criará um enorme obstáculo (Hertzberger, 2009:
50). O perfil da rua, onde os edifícios possuem uma altura superior à largura da
mesma, cria um efeito pressão do espaço, fisicamente agravado pelas estruturas
das escadas de acesso aos pisos superiores e restantes varandas. Estas estruturas
promovem o espaço e ambiente ideais para a criação de pequenos terraços ao
nível da rua, que são nada mais do que pequenos jardins pavimentados que
permitem uma relação directa com a rua. Hertzberger realça o facto de
algumas pessoas poderem considerar uma desvantagem este tipo de espaço
em contacto directo com a rua, uma vez que lhes retira uma certa privacidade,
mas ainda assim reitera que, para algumas pessoas, este contacto directo com a
rua é visto como uma vantagem porque vão mantendo contacto permanente
com o resto da comunidade e beneficiam directamente do espírito de
proximidade social.
As estruturas de ligação vertical permitem criar pequenos gavetos que são
usados para colocação de bicicletas, promovem abrigo para as entradas do
piso da rua, albergam as caixas de correio e propiciam espaços novos para as
brincadeiras dos mais novos (Hertzberger, 2009: 53).
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Figura 20 - Fotografia de Haarlemmer Houttuinen
Fonte: Herman Hertzberger

As varandas são um local privilegiado da rua uma vez que possuem uma
vista completa da mesma, permitindo que a rua seja constantemente
observada, o que lhe confere uma sensação de maior segurança.
A vegetação é colocada de forma organizada para criar momentos de
pausa na perspectiva focal da rua, criando momentos onde tudo se torna mais
estreito. Estes espaços são normalmente ocupados por cadeiras uma vez que
são os locais de menor incidência solar, permitindo perfeitos locais de descanso.
A rua pedonal é um modelo que pressupõe que se entenda a diferença
entre rua para o automóvel e rua para peões. Segundo Jan Gehl (Gehl, 2006: 81),
a questão da velocidade de deslocação promove diferentes formas de observar
certos objectos. Para quem circula num automóvel existe uma necessidade de
se ampliarem certos objectos para que estes sejam perceptíveis. Para quem
circula a pé todos elementos de dimensão mais reduzida não configuram um
problema, pois podem, efectivamente, deslocar-se até perto deles.
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Figura 21 - Fotografia de uma rua pedonal em Roma
Fonte: Michael Southworth e Eran Ben-Joseph

O caminhar é igualmente uma forma de transporte, contudo, é também
uma for ma de estar mos presentes no meio público, de um modo
descomprometido e descontraído. Fisicamente, a rua pedonal deve, segundo
Gehl, ser favorável a uma circulação que nos permita ter algum conforto,
nomeadamente espaço para conseguirmos circular, mas deve sobretudo conter
várias experiências, para que o caminhar se torne atractivo (Gehl, 2006: 147).
Este tema do caminhar levanta desafios sobre as distâncias confortáveis a
percorrer. De uma forma geral, estudos (Gehl, 2006: 151) indicam que as
distâncias aceitáveis a percorrer a pé estão compreendidas entre 400 e 500
metros. Contudo, Gehl realça que mais importante do que a distância física é a
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distância experimentada. O que Gehl pretende expor é o simples facto de que
se não preenchermos a rua com actividade e momentos de atracção, iremos
percorrer a rua de uma ponta à outra quase em passo acelerado, uma vez que
não nos sentiremos atraídos a ali permanecer. Gehl aponta soluções como a
criação de pequenas curvaturas de modo a não tornar claro o término da rua e
encerrando ligeiramente, na tentativa de potenciar áreas mais confortáveis para
algum tipo de actividade social.
Sobre a questão estratégica da formação de uma rua pedonal, Gehl
aponta uma série de directrizes com o intuito de a tornar sempre o mais
socialmente activa possível. A primeira grande directriz é a não realização de
traçados rectos e largos, pois despertam um desejo de aceleração de
velocidade. Sugere que se opte por traçados irregulares e pontualmente
interrompidas, de modo a combater a monotonia. Uma outra directriz sobre a
estrutura da rua aponta para um traçado intercalado entre rua e praças
pequenas, uma vez que, segundo Gehl, esta interrupção voluntária do ritmo da
rua fará com que as distâncias nos pareçam mais curtas, pois estaremos
concentrados apenas no alcance das pequenas praças, ao invés de pensarmos
no fim da rua.
O contacto da rua pedonal com outros elementos urbanos, tais como
edifícios públicos, áreas residenciais ou outras praças de maior dimensão, criam
momentos interessantes de contacto e contrastes, segundo sugere Gehl (Gehl,
2006: 155). O encontro da rua com uma praça forma uma oportunidade para
criar um momento único, ou surge um jogo de formas que se desenvolve pela
dicotomia do pequeno e grande, ou a ligação é diluída de uma forma mais
natural, com áreas cobertas no limites mas praças que nos permitem atravessar a
praça quase permanecendo mais anónimos ao momento mais social a
acontecer em áreas descobertas. Segundo Gehl (Gehl, 2006: 155-156), a
qualidade das experiências sociais em espaços grandes, como praças com
ligações a ruas pedonais, é mais enriquecedora quando se desenham mais
sequências e contrastes como os anteriores.
Os benefícios sociais deste tipo de rua são comprovados pelo uso da
mesma. A rua é usada todos os dias como local natural para o cruzamento com
outras pessoas, quer seja quando nos dirigimos para o trabalho, quer quando
vamos visitar algum comércio de rua. Como tal, usar a rua é uma necessidade;
ao usar o desenho da rua de um modo que torne o encontro entre pessoas algo
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mais confortável e natural de acontecer, certamente resultará num aumento de
actividades sociais.
2.2.2.3. Espaços de encontro
Lugares de encontro, no nosso entendimento, são os espaços onde
casualmente nos encontramos e assim garantimos que o relacionamento social
se vai desenrolando. Esta ideia é igualmente apoiada por pelo que descreve Ray
Oldenburg, segundo nos indica Farr (2013: 142) e Ed Wall e Tim Waterman.
Oldenburg (Farr, 2013: 142) designa de “terceiros lugares” os locais onde nos
encontramos para além de casa e do local de trabalho. São espaços abertos e
acessíveis, nos quais nos cruzamos de uma forma casual e com certa
regularidade e onde podemos eventualmente desfrutar de uma pausa para
café, fazer umas compras no mercado, tomar um pequeno-almoço ou lanche a
meio da tarde, ou um lugar onde possamos estar a descansar ou conversar, de
forma a que ver o que acontece ou que simplesmente possamos ser vistos.
Wall e Waterman (Wall and Waterman, 2010: 124) destacam o papel da
praça e da rua pública no que concerne à interacção entre pessoas. Já Jan
Gehl (2006: 162 e 170) refere que na execução destes espaços se deve ter em
consideração as dimensões do espaço e uma especial preocupação com as
zonas limites, uma vez que são estes os espaços mais preenchidos e não tanto as
áreas centrais destes espaços, tal como o exemplo dos bancos abandonados no
centros das praças. Resulta portanto, no nosso entender, uma orientação muito
clara sobre a importância do desenho das fachadas que envolvem estes
espaços urbanos.
Embora tenhamos de percorrer toda a cidade para frequentar um
cinema, ou assistir a uma peça de teatro, ir trabalhar, fazer compras ou, inclusive,
tratar de assuntos burocráticos nos serviços públicos, é na vizinhança que no
apoiamos diariamente e ali procuramos a base de confiança para nos sentirmos
confortáveis. Jane Jacobs (1992: 117) defendia que nada mais elementar do que
o elemento geográfico possuímos em comum. É uma forma de identificar a
necessidade que temos de nos conectarmos através de uma elemento comum,
tal como já havíamos referenciado através do pensamento de Jan Gehl (2006:
63).
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Figura 22 - Um local de encontro
Fonte: City at eye level by STIPO

Os locais de encontro devem servir as necessidades dos seus habitantes,
para além de preconizarem momentos sociais extra trabalho e vida familiar, estes
devem propiciar uma criação de redes que nos ajudem a integrar na nossa
vizinhança. Daí a importância do tamanho das pequenas comunidades, ou
simplesmente bairros, que, quando agregadas, formam a cidade como um todo.
Segundo defende Farr (2013: 142), estes locais são óptimas oportunidades para a
criação de pequenos negócios. Negócios locais onde podemos adquirir bens de
consumo de última hora, ou então podemos sentar numa esplanada a conversar
com um amigo. Alguns destes locais são negócios familiares, possivelmente de
pessoas que habitam não muito distantes, o que lhes atribui uma relação muito
especial com o bairro, pois possuem uma rede social de maior valor. Nestes locais
podemos facilmente encontrar informação adjacente ao bairro, tais como
ofertas de trabalho, eventos de associações, tudo informação que ajuda a
reforçar a rede social local. Farr (2013: 142) apoia-se nas palavras de Oldenburg
para defender que estes negócios familiares são os melhores locais de encontro.
Um outro exemplo de local de encontro e convívio pode ser o Verdenburg
Music Centre. Este, segundo Hertzberger (2009: 198), é um local excelente para
estas práticas sociais com com a atenuante do espectáculo. Ele defende que o
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edifício garante as dimensões e disposições ideais para a prática social, que só é
interrompida pelo momento do espectáculo.
À medida que vamos criando mais contactos vamos aumentando a nossa
rede de conhecimentos local e, como tal, cada vez que surja uma questão na
qual precisemos de ajuda, mais facilmente saberemos a quem recorrer, quando
muito conheceremos alguém que conhece alguém que nos poderá ser útil. Este
tipo de princípio faz com que nos sintamos mais confortáveis e integra-nos
igualmente nessa mesma rede.
Os locais que antecedem as habitações são aqueles onde criamos a rede
de maior proximidade geográfica. Portanto, o desenho do edificado interfere
nesses momentos de convívio e relacionamento. Vejamos o que acontece no
edifício 8 House, desenhado pelo grupo BIG em Copenhaga.

Figura 23 - Fotografia do interior do edifício 8 House
Fonte: www.designboom.com

É um edifício peculiar onde a vida social foi explorada ao máximo. Existe
uma rua pedonal que liga a cota mais baixa do projecto à cota mais alta,
permitindo que seja acessível a pé ou de bicicleta sem termos de subir nenhum
degrau. Esta rua permite que ao caminhar nela nos cruzemos com todos os
vizinhos que possuem um pequeno logradouro, simulando a vida de rua, criando

!57

uma atmosfera de segurança e conforto porque as pessoas vêem-se e acabam
por se conhecer. Os habitantes demonstram o quão satisfeitos se sentem por
morarem numas condições destas (Bêka and Lemoine, 2017: 13") As zonas
comuns estão estrategicamente colocadas nas zonas de convergência desta
rua elevada, onde encontramos as escadarias que ligam as áreas comerciais,
que se encontram na cota da rua, e os diferentes níveis de apartamentos até à
rua pedonal. Este forçar de encontros resulta numa aproximação de vizinhos,
fazendo com que interajam mais entre eles”.
Este conceito de rua vivida não é inteiramente novo, já fora
experimentado em vários outros projectos, como é o caso de Spagen Housing
em Roterdão. O projecto data de 1919 e aborda exactamente o conceito de
rua elevada onde os vizinhos possuíam, da porta de casa, contacto directo com
essa rua (Hertzberger, 2009: 54). Aqui, Hertzberger (2009: 54), acreditava que
apesar de estarem limitados ao número de contactos, uma vez que estavam
limitados ao número de interacções sociais, as relações entre vizinhos eram
intensas.

2.2.2.4. A biodiversidade, parques e locais de lazer
Os parques urbanos são normalmente associados ao “pulmão da cidade”,
contudo, esta observação pode ser redutora se analisarmos pelo lado social,
estes quando próximo de habitações são elementos morfológicos de enorme
valor para a actividade social e recreativa (Wall and Waterman, 2010: 124). São o
local onde vamos passear os nossos animais de estimação, onde procuramos um
momento de pausa, onde vamos dar a corrida ao final do dia. São sobretudo
momentos nos quais conseguimos criar contacto com outras pessoas, ainda que
por vezes não passe de contacto visual. Esta questão da proximidade foi
reafirmada por Farr (2013: 169), pois para serem atractivos, estes devem ser
sempre possíveis de serem alcançados a pé, sem se distanciarem mais do que
três minutos de uma zona residencial. Este era um princípio aplicado em teoria
desde o conceito das Cidades Jardim, sendo posteriormente aprofundado por
Clarence Perry (Farr, 2013: 118).
Quando bem localizados e equipados com bancos, parques infantis e
áreas específicas para se passearem os animais, os parques podem melhorar
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muito a qualidade de vida de um bairro, permitindo que convivam várias
gerações e potenciando dessa forma encontros sociais casuais e recorrentes
(Farr, 2013: 168).
Quando a introdução de um parque num canto da cidade já consolidado
acontece, surgem logo preocupações sobre a complexidade de introdução de
um elemento destes, embora o seu contributo para as relações sociais seja
igualmente importante (Farr, 2013: 168).

Figura 24 - Parque em Palermo, Itália
Fonte: Marco Bruni, Landscape Design Promenades

Nos parques, Farr (2013: 179) também inclui as praças, normalmente
originadas na convergência entre duas ruas e balizadas por fachadas, podendo
conter vegetação ou simplesmente pavimentadas. Um outro tipo de praça que
aponta é a Praça Cívica, esta é massivamente pavimentada tendo sempre em
mente o carácter duradouro que esta quer projectar para um uso intensivo,
Assim relatou White na sua análise às praças de Nova Iorque (Whyte, 1980). Para
ele uma boa praça inicia no canto da rua, onde as pessoas garantem
permanências mais prolongadas de modo a aumentar o tempo dedicado aos
contactos sociais. Reparou na influência que um vendedor de rua tem na
atracção de pessoas e o quanto isso condiciona o fluxo normal (Whyte, 1980).
Encontrou razões para acreditar que uma praça urbana permite momentos
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diversificados, desde conversas casuais, encontros amorosos, pausas para
almoço, pequenas trocas de ideias de negócios, etc (Whyte, 1980). Existe uma
variedade de actividades que se desenrolam na praça urbana que
normalmente nos passa completamente desapercebidos.
Falta ainda referir o jardim comunitário, espaço de menor escala que tem
como objectivo garantir alguns benefícios da ruralidade no meio urbano.
Segundo Farr (2013: 171), estes espaços são valiosos pelo seu papel recreativo e
comunitário.
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3. Bairro de Alvalade - Um arquétipo social
3.1. Aspectos sociais da arquitectura do bairro
3.1.1. A influência dos modelos internacionais em Lisboa
A partir da década de 30 do século XX, um pouco por toda a Europa,
começaram a aparecer ensaios teóricos sobre formas de habitar baseadas nos
modelos das Cidades Jardim, nas Unidades de Vizinhança e no Plano Radburn.
No contexto nacional, não há conhecimento de se ter implementado nenhum
plano. Segundo João Costa (2010: 16), tal deve-se ao facto de a Arquitectura
Internacional ser vista, pelo Estado Novo, como uma ideologia de
desfragmentação da família tradicional.
Todavia, em Portugal, surge a necessidade de se promover um
crescimento urbano. Embora de uma forma singela, o Estado Novo sempre
assegurou as carências habitacionais. Importava, à data, a realização de algo
maior, que alterasse a forma da cidade e concebesse um novo modo de
organização urbana. Facto que, segundo Ricardo Carvalho (2016: 130), não
ficou inteiramente entregue a entidades privadas, tendo o governo de então,
numa primeira fase, deliberado as orientações ideológicas deste tipos de planos.
Em 1938, surge uma aceleração na intervenção urbana em Lisboa.
Segundo defendem vários autores (Guàrdia et al., 1994: 112) (Costa, 2010: 17)
(Lamas, 2007: 284), o facto de Duarte Pacheco acumular as funções de
Presidente da Câmara de Lisboa e de Ministro das Obras Públicas ajudou a
desencadear uma dinâmica de modo a ampliar a acção do Estado Novo na
capital. Deram início a um largo número de expropriações de terrenos, dentro
dos quais, os terrenos de Alvalade. As linhas directrizes da ampliação urbana
lisboeta ficam a cargo de Etiènne De Groer, onde se incluíam os planos da
expansão urbana para norte, onde então surgiu o Bairro de Alvalade (Costa,
2010: 23).
Segundo constatou Lamas (2007: 284), existiam na época problemas
habitacionais em Lisboa, tornando-se necessário descentralizar serviços e
deslocar população para a periferia, ao mesmo tempo, existia uma necessidade
de actualizar certas estruturas de circulação. Estas foram as premissas que
levaram Duarte Pacheco a chamar Faria da Costa para desenvolver em
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pormenor o Plano de Urbanização a Sul da Avenida Alferes Malheiro, depois
denominado Bairro de Alvalade.

Figura 25 - Plano de expansão de Lisboa
Fonte: Atlas histórico de ciudades europeas

Este plano, reconhecidamente ambicioso, quer por Costa (2010: 21), quer
por Carvalho (2016: 150), estava inicialmente pensado para albergar cerca de 45
000 habitantes, o que correspondia a 12 000 alojamentos para famílias de vários
níveis económicos e com várias configurações sociais.
A nível formal, Faria da Costa introduz em Portugal o conceito de Unidade
de Vizinhança de Clarence Perry. Segundo aquilo que é referido por Lamas
(2007: 286) e Carvalho (2016: 150), este plano possuía ainda uma clara influência
da Cidade-Jardim de Unwin. Constatamos tais influências pelo recurso à
hierarquização de vias, aos limites de 500 m para aceder ao equipamento mais
próximo, o recurso ao logradouro, ao impasse e sobretudo à utilização do interior
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do quarteirão para usufruto comum. Tal como era defendido por Howard nas
Cidades Jardim, também em Alvalade temos uma área verde predominante e
as habitações estão organizadas por células (Lamas, 2007: 312).
Devido às dimensões ambiciosas do plano de urbanização para Alvalade,
surge a necessidade de o Município de Lisboa elaborar parte do trabalho, para
garantir uma aceleração da proposta. Para além das Casas de Renda
Económica, de elaboração municipal, o município ocupa-se igualmente das
infra-estruturas. A seu cargo ficaram as células I e II o que permitiu que a restante
urbanização ganhasse força para avançar (Carvalho, 2016: 152).

Figura 26 - Plano de Urbanização da Zona a Sul da Av. Alferes Malheiro
Fonte: www.bairrodealvalade.com

Em 1948, ano do I Congresso Nacional de Arquitectura, surgem as
primeiras vozes de contestação à imposição formal do Estado sobre a prática da
arquitectura. Esta nova atitude permite que surjam, no Bairro de Alvalade,
projectos modernistas; exemplo disso são as realizações do Bairro das Estacas, na
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Av. do Brasil e na Av. dos EUA (Costa, 2010: 21). Estas intervenções, mais tardias,
deixam de corresponder aos princípios iniciais da proposta de urbanização,
dando um carácter mais internacional a Alvalade e estipularam um outro tipo de
construção. Uma construção destinada a diferentes tipos de classes sociais, com
as Casa de Renda Económica e Habitações mais caras, promovendo assim a
multiculturalidade social do bairro.

3.1.2. Alvalade - Estrutura social
Inicialmente a divisão por células, permitiu que se organizasse a estrutura
social, dividindo por células diferentes as várias classes sociais. Os locais de
encontro iriam propiciar o equilíbrio entre estas diferenças de classes. Desta
forma garantiam a variedade cultural do bairro e estimulavam a relação entre
estas pessoas.
Hoje, a freguesia de Alvalade é composta por três freguesias, no caso, S.
João de Brito, Campo Grande e Alvalade. Existem na Freguesia de Alvalade 31
812 indivíduos inscritos como residentes (Lisboa). Conforme dados lançados pela
Câmara Municipal de Lisboa (Lisboa), a população é maioritariamente activa,
tendo decrescido quer o número de pessoas entre os 15 e 24 anos, quer os
habitantes com mais de 65 anos. No geral, o número de pessoas diminui, no
entanto, está entre as freguesias com maior número de idosos e entre as
freguesias com maior número de pessoas com formação superior (Alvalade).
Este tipo de cenário indica-nos algumas hipóteses de interpretação. A
primeira prende-se com o facto de existir uma tendência para que os residentes
se mantenham no bairro, o que origina um maior número de pessoas idosas. A
segunda hipótese remete-nos para o problema do isolamento dos idosos, tal
como acontece um pouco por toda a cidade de Lisboa, embora com especial
incidência em Alvalade (Lisboa et al., 2017). Uma outra terceira hipótese prendese com o tipo de escolaridade dos residentes, que pode estar relacionada com o
facto de o bairro estar localizado próximo do pólo universitário da Universidade
de Lisboa. Um alto nível de escolaridade pode levar, segundo um artigo
publicado no site do Expresso (Albuquerque, 2016), a que essas pessoas
consigam maior envolvimento em actividades sociais e melhores percepções de
saúde, o que se reflecte num envelhecimento da população.
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As células que compunham o bairro de Alvalade ainda hoje reflectem
uma certa organização social, estruturada segundo classes socais diferentes.
Embora sendo difícil generalizar, conseguimos perceber que as áreas com
habitações isoladas correspondem a maiores rendas e, como tal, são
direccionadas para agregados com maiores rendimentos. Estas células estão
localizadas em áreas mais resguardadas e menos expostas à poluição sonora. Já
os edifícios que representavam as Casas de Renda Económica estão,
normalmente, ligados com as artérias de grande circulação local, como é o
caso da Avenida da Igreja, onde se encontram as maiores zonas de comércio de
todo o bairro.
Em ambos os casos, a estrutura física habitacional transmite uma clara
organização espacial, onde se percebem os pressupostos hierárquicos e onde os
equipamentos funcionam como elementos agregadores da comunidade. Nas
células cuja organização física não corresponde de uma forma tão clara aos
pressupostos hierárquicos, a organização da comunidade parece-nos
igualmente difusa.

3.1.3. Alvalade - Dinâmicas sociais
A relação entre residentes e os assuntos relativos ao poder local é,
normalmente, complicada. Segundo nos indicam estudos (Ling et al., 2016),
referidos previamente, o envolvimento da população é fundamental para se
conseguir manter uma comunidade mais esclarecida e mais participativa.
A procura do denominador comum que agrega a comunidade é uma
constante. A população actual possui um hábito muito ligado à vida privada,
onde hoje as redes sociais digitais desempenham um papel fundamental.
Todavia, as associações locais e o poder local devem, quer de forma digital quer
presencial, promover eventos que estimulem a relação dos seus habitantes. Tal
acontece em Alvalade.
A relação da Junta de Freguesia de Alvalade com os habitantes é
promovida, quer pela via digital, quer pelo modo presencial. O site “Na Minha
Rua” (Lisboa, s. d.), promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, permite aos
cidadãos participarem de uma forma mais eficaz as ocorrências da via pública e
espaços verdes da sua rua. Este tipo de interacção cria uma maior relação de
confiança entre cidadão e poder local.
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Por forma a promoverem a descentralização dos serviços camarários e
aumentarem o número de pessoas com quem conseguem contactar, o poder
local aumentou o número de balcões que funcionam como pólos da Junta de
Freguesia (Alvalade, 2016: 1). Desta forma as pessoas têm de percorrer menos
distâncias para assim resolverem assuntos mais burocráticos.
Esta questão da distância é um tema muito abordado nas Unidades de
vizinhança. Acreditamos, no fundo, que o resultado da aproximação e
multiplicação de oportunidades de socializar cria um ambiente mais confortável
a quem reside na comunidade.
A ligação do poder local com os comerciantes é igualmente relevante. A
sua capacidade de criar momentos, tipo o mercado de natal e o concurso de
montras (Alvalade, 2016: 2-3), são exemplos claros de que a união de todos os
elementos da comunidade promove uma dinâmica bem mais forte do que se o
fizessem isolados. Uma iniciativa como o Mercado de Natal, promove o contacto
de rua e traz algo de novo ao quotidiano. Os concursos de montras, para além
de ajudar a promover o comércio local, promove uma dinâmica nas ruas,
levando a que mais gente saia de casa, de modo a desfrutar mais da vida da
rua das principais artérias e praças.
O mesmo sentimento de proximidade reflecte-se nas associações e
colectividades. Efectivamente, cada uma na sua respectiva escala de influência,
serve o mesmo propósito, aproximar toda a comunidade. Estas promovem
acontecimentos que criam uma dinâmica social que, no nosso entender, pode
criar um resultado positivo na multiplicação de relações sociais; criam momentos
dedicados a vários denominadores comuns, que podem assim abranger um
maior número de residentes.
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3.2. Os aspectos físicos da morfologia de Alvalade

3.2.1. Os elementos de estruturação de Alvalade
Alvalade é hoje um local em plena harmonia com a rede urbana da
cidade de Lisboa, manifestando-se como um dos limites da malha urbana mais
densificada. Estabelece, portanto, uma ligação entre o núcleo urbano e a
periferia, o que resulta num modo de vida muito peculiar, envolvendo diferentes
ritmos, velocidades e experiências sociais.

Figura 27 - Viaduto da Av. do Estados Unidos da América
Fonte: Fotografia de Fábio Gomes

Quando nos focamos no património cultural e arquitectónico do Bairro de
Alvalade, estamos sobretudo a examinar modos de vida e a sua consolidação
ao longo do tempo. Uma vez que a sua construção se iniciou em 1946 e,
segundo defende Costa (2010: 43-138), estava já consolidada nos finais da
década de 60. O Bairro foi pensado segundo um esquema de várias células,
resultantes dos traçados das vias principais, com o tempo as células foram
criando pequenos núcleos sociais e a partir da década de 70 começam a
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relacionar-se como um todo em pleno. A introdução de equipamentos, tais
como escolas e locais de desporto, representam o momento em que se
estimulam as primeiras actividades sociais com as várias células. As experiências
mais recentes, nomeadamente os edifícios de habitação colectiva da Avenida
dos Estado Unidos da América, constituem umas das primeiras experiências
modernistas em Portugal. Aqui percebe-se que a vivência originada por estes
blocos habitacionais em nada se compara com os de menor dimensão.
Contudo, os blocos modernistas e restantes habitações, sem custos controlados,
são os elementos morfológicos que interagem directamente com as vias de
maior tráfego automobilizado, resultando possivelmente num maior afastamento
dos residentes para áreas mais protegidas.

Figura 28 - Localização do Bairro de Alvalade
Fonte: Google Earth Pro

Quando focamos a análise morfológica para a mobilidade, surgem-nos no
imediato dois aspectos importantes, são eles a escala e os aspectos hierárquicos.
O Bairro de Alvalade está balizado por três eixos de grande movimento, a Av.
Almirante Gago Coutinho, o Campo Grande e a Av. do Brasil. Estes eixos são
responsáveis pelas ligações entre o centro da cidade de Lisboa e a periferia, são
igualmente os eixos do acesso ao lado norte da cidade. Sobre estes eixos
encontramos os edifícios mais altos do bairro e uma série de serviços. O facto de
serem avenidas de enorme movimento automobilizado faz com que não sejam
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muito convidativas à permanência de pessoas, o que torna os edifícios mais altos
numa espécie de barreira sonora e visual para o interior do bairro.
A Avenida dos Estados Unidos da América e a Avenida de Roma rasgam o
bairro. Possuem fluxos ligeiramente diferentes, uma vez que a primeira é um eixo
de passagem, atravessando o bairro de ponte a nascente, enquanto a segunda
é um eixo estruturante do bairro. A Av. de Roma hierarquiza o bairro, faz a
ligação com o centro urbano e distribui para as vias secundárias do bairro.
Diferentes destas vias que ligam a eixos urbanos surgem as vias
estruturantes do bairro, no caso a Avenida da Igreja e a Avenida do Rio de
Janeiro. São as vias onde se agarram os pontos socialmente mais vivos do bairro.
A Avenida da Igreja destaca-se claramente pela dinâmica que o comércio local
potencia, enquanto a Avenida do Rio de Janeiro liga os equipamentos de maior
destaque; a saber, o mercado, o campo de jogos do Inatel e a Igreja.
A mobilidade depende igualmente da análise da oferta de transportes
públicos e soluções inovadoras de transporte. O conceito de veículos partilhados
ou o metropolitano são conceitos que fazem com que as pessoas interajam, quer
de forma física, quer digital. São sistemas de partilha que, assim como todos os
restantes transportes colectivos, devem propiciar mais oportunidades de
contacto, quer com os residentes do bairro, quer com a envolvente ou mesmo o
núcleo urbano. Tal como referido anteriormente, esta é a nova forma de
classificar cidades, uma cidade será mais atractiva consoante o maior número
de partilhas que permitir (Moss, 2015). Quanto às paragens ou estações, estas
localizam-se nas vias principais, fazendo com que os residentes se desloquem a
pé para o interior do bairro, o que torna todo o bairro acessível ainda que
necessitemos sempre de percorrer o equivalente a uma célula inteira em certos
casos.
Focando na circulação pedonal do bairro podemos verificar que esta se
desenvolve bastante no interior das células. Todavia, em torno destas a
circulação é feita por passeios e nunca por ruas totalmente dedicadas a esta
forma de locomoção. Esta circunstância limita, em conjunto com a agitação das
ruas movimentadas, não são propícias para a criação de contactos sociais.
As ruas do interior das células serviam para uma deslocação protegida até
ao equipamento escolar de cada célula. Contudo o seu acesso está quase
imperceptível devido à ocupação das vias de acesso por veículos
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automobilizados, facto que é uma constante nas ruas de menor intensidade de
tráfego.
Sobre a escala humana do bairro de Alvalade temos alguns factores de
possível análise; a saber, as ruas pedonais secundárias, as praças e relação do
edificado com a rua. Pela dimensão das células, das ruas, do passeio e do
edificado, percebemos que existe uma certa harmonia entre edificado e os
residentes. É possível deslocarmo-nos sem grandes esforços, estamos sempre
protegidos da circulação mais veloz, quer por estarmos nas áreas interiores das
células quer pela dimensão dos passeios. As crianças possuem zonas protegidas
para poderem brincar, normalmente localizados em áreas possíveis de serem
vigiadas a partir de casa. Conseguimos entender que existe uma certa
preocupação em fazer com que os residentes se sintam protegidos. Contudo nas
zonas de contacto com as vias limites do bairro a forma do edificado dita uma
relação diferente entre pessoas e edifícios. As suas dimensões criam um
afastamento daquilo que a nossa visão consegue ver num plano horizontal e
como tal as relações com o edificado complicam-se, pela falta de ligação
directa com a rua e com vias movimentadas ao lado.

3.2.2. Análise social dos elementos morfológicos das células de
Alvalade
A análise social dos elementos que compõem as células do bairro de
Alvalade deverá corresponder a uma análise do tipo de ocupação do solo, pois
dispomos de configurações físicas semelhantes em várias células.
As oito células do Bairro de Alvalade correspondem a uma reinterpretação
da unidade de vizinhança de Clarence Perry, sendo resultado da divisão da área
pelas principais vias de circulação automobilizada. Tal como descreve João
Costa (2010: 31), as células não deveriam distanciar-se mais do que 500 m do
equipamento escolar que cada uma deveria conter. Recorria-se a um princípio
de mobilidade pedonal da Cidade-Jardim cujo objectivo seria garantir
deslocações protegidas entre células de forma a ligarem-se aos equipamentos
públicos. Segundo nos relata João Costa (2010: 31-35) a ligação das células
foram ensaiadas em planos de pormenor, de forma a garantir um correcto
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zonamento. Embora os seus traçados fossem distintos, conseguimos identificar
modos de viver idênticos em algumas dessas células.
Contudo, de forma a comprovar as palavras de Jan Gehl (Dalsgaard,
2013: 5') sobre a decadência do modernismo, no que competia às relações
humanas, temos, em cada célula, pontos muito específicos que destoam na
configuração física do espaço e, consequentemente da configuração das
relações sociais.

Figura 29 - Divisão por células do Bairro de Alvalade
Fonte: Fábio Gomes
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3.2.2.1. Células 1, 2, 5 e 6

Figura 30 - Células 1 e 2 do Bairro de Alvalade

Figura 31 - Células 5 e 6 do Bairro de Alvalade

Edificado
A execução dos projectos de casa de renda económica, segundo relata
Costa (2010: 46-47), relacionavam-se mais com questões de ordem económica
do que propriamente de convívio social. Foi o conjunto no seu todo que
propiciou a harmonia social que temos relatado.
O projecto é da autoria do arquitecto Miguel Jacobetty. O seu objectivo
foi optimizar o projecto com áreas mínimas de habitabilidade, a estruturação
entre as várias funções da habitação, a diminuição de áreas perdidas do fogo e
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a sistematização do processo construtivo. Segundo Costa (2010: 162), este estudo
garante vários fogos-tipo, aproximando-se dos "estudos habitacionais do
movimento moderno, de busca das áreas mínimas do fogo a partir da
ergonomia do homem, de sistematização de tipologias e de racionalização do
espaço habitacional”. Segundo João Costa (2010: 46), foram previstos nove
tipologias diferentes, organizadas em três séries que representavam famílias com
agregados diferentes. Segundo Jane Jacobs (1992: 226), a questão da
diversidade é positiva pois permite que os acontecimentos sociais sejam mais
diversos, permitindo experiências diferentes.

Figura 32 - Perspectiva das células 1 e 2 do Bairro de Alvalade
Fonte: Google Earth Pro

A forma do quarteirão apresenta-se segundo uma ocupação em dois "U"s,
correspondendo a um exterior que delimita o edificado e o outro interior onde se
forma o impasse, ambos fechados nos topos, delimitando assim o logradouro.
Todos estes edifícios possuíam um elemento vertical central de onde se
faziam as ligações das habitações com a rua e o logradouro posterior. Alguns
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destes logradouros acabaram por ser ocupados por construções posteriores ao
plano e desenquadrando-se do espírito inicial do projecto. Na falta de
estacionamento, uma vez que não se previa em 1945 que toda a gente tivesse
veículo próprio, ocupam-se os passeios e baías de retorno com os veículos.
A rua
As vias que balizam o quarteirão, das células 1, 2 e 5, são vias de
relevância na malha do plano, três das quais são secundárias e permitem um
acesso directo ao envolvente do “U". A restante é a via estruturante que permite
o acesso ao topo do quarteirão, no caso a Avenida da Igreja.

Figura 33 - Fotografia da célula 2 do Bairro de Alvalade
Fonte: Fábio Gomes

O "U" interior afasta os edifícios dos topos, criando uma via pedonal que
permite a circulação protegida entre quarteirões até ao equipamento escolar
que se encontra no centro da Célula, tal como previa um dos princípios da
Cidade-Jardim. A função do impasse era a abertura do interior do quarteirão,
criando um espaço onde fosse possível cultivar o sentimento comunitário.
O perfil das vias secundárias não previu o assalto recente por parte das
viaturas automobilizadas, facto que torna caótico a locomoção pedonal nas
vias secundárias. No entanto, a solução para aparcamento à data de
construção deveria ser suficiente para a quantidade de veículos existentes. A
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célula 6 perde somente a relação com a via estruturante, mas permanece, no
entanto, com a leitura de fachada contínua, rasgada por áreas verdes.

Figura 34 - Fotografia da célula 6 do Bairro de Alvalade
Fonte: Fábio Gomes

Figura 35 - Fotografia da célula 6 do Bairro de Alvalade
Fonte: Fábio Gomes
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Espaço de encontro
Estas células são quase exclusivamente residenciais, ou seja, não possuem
comércio nem serviços, à excepção da célula 5 e 6. A célula 5 baliza um dos
lados da Avenida da Igreja; a parte norte desta é dedicada ao comércio local e
é o local com mais dinâmica humana do bairro.

Figura 36 - Fotografia da célula 6 do Bairro de Alvalade
Fonte: Fábio Gomes

Outras excepções a considerar são os equipamentos escolares; estes
propiciam momentos de encontro diários e são o elemento aglutinador das
células. O equipamento desportivo ou a Biblioteca dos Coruchéus, na célula 2,
são mais dois exemplos de como a distribuição de determinados elementos
arquitectónicos consegue agregar pessoas em torno das comunidades, criandolhes momentos de convívio contínuo.
Na célula 6 encontramos a Igreja. Este equipamento de agregação
comunitária representa um eixo fundamental na organização do Bairro de
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Alvalade. Todo o seu significado religioso alia-se ao enquadramento geográfico
e, juntamente com a praça em frente, tornam-se num dos pontos mais dinâmicos
do bairro.
Lazer e biodiversidade
Por toda a célula encontramos vários momentos verdes, quer sejam os
logradouros frontais, quer sejam os logradouros interiores. Os equipamentos
centrais de cada célula contemplam sempre espaços verdes por forma a
equilibrar a massa construída com espaços verdes e de lazer.
Na célula 6 dispomos de um parque que nos permite realizar uma serie de
actividades, tal como, correr, relaxar ou simplesmente tirar um dia em família, é,
no entanto, a única zona verde de consideráveis dimensões.

3.2.2.2. Célula 3

Figura 37 - Célula 3 do Bairro de Alvalade

Edificado
É uma célula com usos mistos, com uma clara predominância de
comércio e serviços.
As ruas interiores são compostas por negócios locais e pequenas indústrias.
A área habitacional delimita este núcleo comercial.
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Figura 38 - Fotografias do tipo de edifícios da célula 3
Fonte: Fábio Gomes

Nesta célula existem 3 superfícies comerciais médias, um mercado, uma
escola e ainda um regimento de bombeiros sapadores. Constatamos que esta é
uma das células que mais dinamismo cria no bairro, pela oferta variada de
momentos quotidianos, muito embora seja claramente a de menor densidade
populacional.
Podemos destacar dois tipos de habitação distintas, o denominado bairro
comercial, contíguo à Avenida da Igreja, e os blocos Modernistas virados para a
Avenida do Brasil.
O primeiro é composto por quarteirões rectangulares, em forma de "U", no
entanto, balizados a norte por uma galeria comercial, tornando o logradouro
interior fechado em si mesmo. Segundo defende Costa (2010: 58 a 59), Este Bairro
Comercial foi desenvolvido pelo Arq. Fernando Silva e tinha como objectivo
fornecer apoio comercial à população que já ali habitava. As habitações
seguem os modelos das casas de renda económica, com a excepção dos
gavetos. Os edifícios são compostos por galerias comerciais nos pisos em
contacto com o solo e os superiores ficam destinados somente à habitação. A
solução da galeria como remate do fecho do quarteirão garante iluminação
natural da rua a norte destes.
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Por sua vez, o segundo é composto por blocos em altura, perpendiculares
à avenida, com a planta inferior livre sobre pilotis, permeável fisicamente de
forma a que a rua interior comunique visualmente com a Avenida do Brasil. Esta
via interior servia de acesso a este conjunto habitacional.
A rua
Esta célula é enquadrada por quatro vias estruturantes, respectivamente:
a norte pela Avenida do Brasil, a nascente pela Avenida do Rio de Janeiro, a sul
pela Avenida da Igreja e a poente pela Avenida de Roma.

Figura 39 - Fotografia do tipo de rua da célula 3
Fonte: Fábio Gomes

As ruas interiores possuem um perfil bastante simplificado, onde a
circulação automóvel predomina. As ruas balizadas por edifícios de habitação,
com a respectiva galeria comercial ao nível da rua, são contíguas ao passeio.
Passeio esse que, por vezes, vê a sua largura ser reduzida a metade, uma vez que
as lojas se apoderam deste para ampliar a dimensão das suas montras. No
seguimento disto aparecem os estacionamentos e depois as faixas de
circulação.
Na confrontação com a Avenida do Brasil o passeio possui um desenho
diferente. Perde a área de estacionamento e o passeio, e passa a contar com
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uma faixa de protecção vegetal. Aqui compreendemos a opção do perfil para
proteger as pessoas e garantir o menor impacto possível no trânsito.
Já na confrontação com a Avenida da Igreja, o perfil assume um novo
desenho. Aqui, as lojas tornam a apoderar-se de parte do passeio, o que dificulta
a passagem de peões em determinados momentos. O estacionamento
automóvel não se distingue da faixa de rodagem, tornando a avenida
aparentemente mais ampla.
Outros perfis acabam por estar presentes aquando do aparecimento de
edifícios como o Mercado Municipal. O edifício recua em relação ao edificado
adjacente, de forma a criar uma bolsa de ar e assim garantir mais destaque.
Uma outra alteração de perfil ocorre na zona do pequeno jardim no interior da
célula.
Espaços de encontro
O facto de esta célula possuir várias superfícies comerciais torna todo o
espaço envolvente numa óptima oportunidade para contactos sociais
permanentes.

Figura 40 - Fotografia da zona comercial da Av. da Igreja
Fonte: Fábio Gomes
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A Avenida da Igreja é um espaço muito característico. A sua zona
comercial é bastante dinâmica e o facto de algum comércio usar o passeio para
estender a sua superfície comercial, promove igualmente um contacto visual
directo entre quem está parado na esplanada e quem passa. Este tipo de
relações possibilita o que Oldenburg (Farr, 2013: 142) defendia, a oportunidade
de ver e ser visto. Desta forma garantimos um fortalecimento da comunidade.
O conjunto habitacional que confronta com a Avenida do Brasil possui
logradouros balizados pelos edifícios e pelas áreas pedonais. Aqui encontramos
locais de lazer afectos às habitações e aos edifícios de comércio. A dinâmica é
bem menor do que na restante célula, mas pode igualmente ser fruto do
traçado ser pouco correspondente com a escala humana, uma vez que se
tratam de edifícios em altura.
O Mercado Municipal e a zona envolvente, com as restantes superfícies
comerciais, são representativas do dinamismo urbano que se faz sentir em
Alvalade, possuem uma aceleração de movimentos mais elevada e, como tal,
os momentos de relacionamento podem ser menos fortes.
Biodiversidade e lazer
A aplicação de elementos arbóreos nesta célula faz-se quer pela
protecção de transeuntes, quer pela necessidade de sombra, tal como
acontece na Avenida da Igreja.
No interior da célula encontramos um pequeno parque balizado por
edifícios de quatro pisos. O parque serve este meio como forma de recreio para
crianças e um momento de pausa para os adultos. Este espaço torna-se
bastante seguro porque está sob visão de todas as habitações e lojas que o
envolvem.
É, contudo, o único exemplo de espaço público idealizado para usufruto
de todos e que fique protegido das vias mais movimentadas.

3.2.2.3. Célula 4
Edificado
A célula 4 desenvolveu-se a partir de moradias económicas, baseadas em
projectos de moradias geminadas e isoladas, completando na sua totalidade
nove tipos de projectos diferentes.
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Figura 41 - Célula 4 do Bairro de Alvalade

As moradias geminadas possuem um pequeno jardim nas frentes e um
quintal nas traseiras. Segundo Costa (2010: 72), isto garante maior privacidade
nos espaços exteriores. No interior da habitação tudo se desenvolve de forma
muito idêntica às tipologias das casas de renda económica. Costa (2010: 72)
explica que as preocupações de economia de espaço, através de uma
poupança de zonas de circulação, optimizavam os espaços da habitação.

Figura 42 - Fotografia da célula 4
Fonte: Fábio Gomes
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Garantiu-se dessa forma que as áreas dedicadas aos espaços de reunião
familiar fossem mais generosas.
A rua
O perfil presente na célula 4 apresenta o traçado genérico dos interiores
das células, é feita uma simplificação nas divisões dos usos para garantir uma
maior amplitude visual.Podemos associar este tipo de traçado normalmente a
zonas mais residenciais onde as vias servem quer de estacionamento, quer de
passagem ou, simplesmente, servem de local de brincadeira de crianças. São
zonas cuja circulação automóvel se faz em menor quantidade e certamente em
menor velocidade.
Espaços de encontro
Esta célula apresenta um carácter residencial, os espaços de convívio são
valorizados mais no interior dos lotes do que no seu exterior. Resultando, portanto,
em níveis baixos de poluição sonora e menor pressão do trânsito automobilizado.
Biodiversidade e lazer
As manchas verdes presentes nesta célula são quase exclusividade dos
proprietários dos lotes. Encontramos a mancha ao caminhar por estas ruas, mas
só conseguimos desfrutar de um espaço destes nos limites desta célula.
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3.2.2.4. Célula 7

Figura 43 - Célula 7 do Bairro de Alvalade

Edificado
Esta célula apresenta igualmente uma protecção sobre as vias mais
movimentadas, concretizadas por edifícios com cérceas mais elevadas que as
do interior da célula. Esses edifícios estão presentes nas vias do Campo Grande e
na Avenida dos Estados Unidos da América, sendo exemplos que falaremos
noutro ponto.
No interior da célula identificamos que os edifícios muito se assemelham
dos presentes nas células 1 e 2. Segundo Costa (2010: 69), o que difere esta
intervenção urbanística das realizadas nas células das casas de renda
económica são as dimensões generosas que esta célula permitiu.
Continuamos a encontrar, tanto nos edifícios colectivos como nas
habitações isoladas, os jardins nas frentes e quintais nas traseiras. A relação com
a rua continua a ser feita pela caixa de ligação vertical, embora por vezes o
jardim frontal desapareça do projecto e o contacto com a rua passa a ser
directo. As tipologias são igualmente idênticas às das casas de renda
económica, acrescentando outras variantes adaptadas às novas necessidades
da população e às circunstâncias de projecto.
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A rua
A célula 7 está balizada por vias de enorme fluxo, como tal, está sujeita a
enormes pressões de trânsito. Encontramos a Avenida de Roma a nascente, a
Avenida da Igreja a norte e a Avenida da República a poente. A sul
encontramos a linha férrea. Este eixo determina a separação do bairro com a
envolvente mais a sul, em direcção ao núcleo urbano.

Figura 44 - Fotografia da célula 7
Fonte: Fábio Gomes

Apesar de ter um ritmo acelerado na envolvente, o interior da célula
possui um ritmo muito parecido com as restantes células residenciais. No entanto,
as vias interiores são de dimensões mais generosas. Desta forma apercebemo-nos
de uma certa harmonia no caminhar nas ruas. A sua dimensão, embora com
perfil idêntico aos das áreas residenciais, contrasta com as das células de casas
de renda económica pela libertação de espaço para cada uso diferenciado.
Espaços de encontro
Encontramos um pouco por toda a célula pequenas áreas verdes que vão
criando bolsas de ar aos conjuntos habitacionais. São normalmente pequenas
praças rodeadas por habitação e funcionam como espaço de lazer. São
momentos ideais para fortalecer o contacto com os vizinhos e ter as suas
crianças a brincar, passando a estar protegidas.
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Figura 45 - Fotografia da célula 7
Fonte: Fábio Gomes

Existem também as zonas de remate com a envolvente, como é o caso da
linha férrea, onde surgiram pequenos arranjos urbanísticos que funcionam como
áreas de refúgio. Aqui encontramos pessoas sentadas, quer para descansar quer
para simplesmente confraternizar durante uma pausa no seu quotidiano.
Os logradouros aparecem novamente construídos, impedindo o contacto
directo com a vizinhança.
As ruas permitem momentos de pausa, para conversar entre habitantes da
comunidade, devido às suas dimensões. Encontramos ainda pequenos pontos
de comércio e serviços que vão servindo as necessidades diárias dos residentes.
Estes pontos são os já referidos momentos perfeitos para o fortalecimento de
relações com a vizinhança.
Porém, uma vez mais, o elemento de maior destaque é a escola que se
situa no núcleo da célula. É um elemento aglutinador e gerador de
oportunidades de contacto continuadas.
Biodiversidade e lazer
Os espaços verdes supracitados são os melhores exemplos desta célula.
Embora encontremos as manchas verdes presentes em quase todo o núcleo da
célula, assim que nos dirigimos para as zonas mais movimentadas a mancha
diminui.
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O parque da escola e as pequenas praças são os únicos pontos públicos
onde podemos desfrutar do contacto com os espaços verdes. Embora existam
apontamentos de arborização pelo interior da célula, são os privados que
dispõem em seus terrenos os elementos mais marcantes.

Figura 46 - Fotografia da célula 7
Fonte: Fábio Gomes
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3.2.2.5. Célula 8

Figura 47 - Célula 8 do Bairro de Alvalade

Edificado
A célula 8 é, segundo Costa (2010: 79), onde se introduz definitivamente o
movimento moderno no Bairro de Alvalade.
O espectro morfológico é o mais variado de Alvalade, podemos verificar a
existência de projectos de habitação colectiva, habitação geminada e vários
edifícios que estimulam as actividades do conjunto. Encontramos escolas, centros
sociais de base religiosa, edifícios de lazer e superfícies comerciais.
Para se iniciarem os trabalhos nesta célula foram definidos em projecto seis
tipos de intervenção, onde se enquadram dois tipos de habitações geminadas
localizadas em impasses, dois tipos de habitação colectiva com abordagem
estética mais próxima da linguagem moderna; os outros dois são resultado da
necessidade que se impunha num aumento de pisos. Estas duas últimas
realizações servem de porta de entrada para a cidade de Lisboa, para quem
entra pelo Aeroporto.
Encontramos muitas outras realizações que ficaram ao critério de
investidores privados e, como tal, respondem a um número de outras premissas
que não as de carácter social.
Nesta célula encontramos também o conjunto habitacional denominado
de Bairro das Estacas. Este projecto é da autoria dos arquitectos Ruy d’Athouguia
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e Formosinho Sanches e visa mais uma introdução de um projecto do movimento
moderno no Bairro de Alvalade. Formalmente, este projecto é conhecido pelo
facto de estar assente sobre pilotis, de onde deriva o nome. O aspecto mais
importante deste projecto é a oferta de espaço para utilização pública,
tornando clara a vontade de fazer com que os residentes deste conjunto possam
interagir com os vizinhos.

Figura 48 - Perspectiva do Bairro das Estacas
Fonte: Google Earth Pro

Os espaços livres anexos às habitações assumem várias formas, o que
confere a esta célula um carácter multifacetado, permitindo uma variedade de
opções de habitação e, consequentemente, de tipologias. Esta realidade
reflecte uma população mais diversificada e, como tal, resulta em momentos
sociais mais dinâmicos.
A rua
Com uma variedade de soluções arquitectónicas tão variadas, a rua teria,
forçosamente, de acompanhar no número de soluções. Possuímos, portanto,
perfis com e sem lugares de estacionamento definidos, com e sem protecção
vegetal e perfis que permitem vários tipos de velocidades.
O facto de existirem edifícios com várias cérceas promove perfis com
pressões diferentes. Nas zonas de cérceas mais altas sentimo-nos forçados a
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caminhar, já nas zonas com cérceas mais reduzidas encontramos momentos mais
relaxados.
Ao contrário das células com volumetrias inferiores, aqui o desenho do
estacionamento automobilizado apresenta-se mais bem definido. Talvez o facto
de a densidade populacional aumentar torne necessária esta definição.
Espaços de encontro
Como já foi referido, encontramos nesta célula vários edifícios de
interacção social. Uns de carácter público, outros de carácter religioso e ainda
uma série de espaços reservados ao comércio e serviços. Com a oferta
diversificada de tipos de perfis de ruas existentes, temos igualmente
oportunidades diferentes no espaço público.
Desde os equipamentos escolares, que funcionam como elemento
agregador da comunidade e do equipamento religioso, cujo objectivo acaba
por não diferir do mesmo princípio, até aos logradouros dos conjuntos
habitacionais que estão abertos ao público, criando momentos de lazer e
encontro entre vários residentes, temos uma oferta variada que se adapta à
complexa estrutura edificada.

Figura 49 - Fotografia da célula 8
Fonte: Fábio Gomes

As lojas que vamos encontrando pontualmente criam a ligação de
proximidade. Este aspecto é fundamental, pois nas zonas onde a morfologia não
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se traduz de forma a propiciar momentos em comunidade, as lojas acabam por
funcionar como elementos de aproximação social.
Biodiversidade e lazer
A célula 8 oferece-nos espaços verdes orquestrados segundo uma micro
estruturação das diferentes partes que compõem célula. Como é habitual em
todas as células, as escolas apontam um modelo no que toca à biodiversidade.
Contudo, pela necessidade estratégica, temos pequenas praças e jardins que
nos vão acompanhando à medida que nos movimentamos no interior desta
célula. É o caso dos logradouros do Bairro das Estacas, que para além dos
diferentes elementos arbóreos, possui uma configuração que convida à
permanência no seu interior.
No decorrer da avenida que acompanha a linha férrea encontramos mais
um jardim que nos permite estar protegidos da circulação automobilizada e
assim desfrutar de mais um momento de lazer.

3.2.2.6. Planos de Pormenor a destacar

Figura 50 - Perspectiva do Conjunto da Av. dos EUA.
Fonte: Google Earth Pro
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Figura 51 - Fotografia do Centro Comercial de Alvalade.
Fonte: Fábio Gomes

Edificado
Os casos a destacar são os do conjunto habitacional da Avenida dos
Estados Unidos da América e o Cruzamento da Avenida de Roma com a
Avenida da Igreja.
São dois projectos peculiares que introduzem leituras diferentes, ou pelo
menos em escalas diferentes, no Bairro de Alvalade. O primeiro reflecte os
princípios gerais do Movimento Moderno; edifício assente em pilotis, logradouro
com dimensão idêntica à cércea do edifício, distanciando os blocos
habitacionais o suficiente para se garantir a perfeita exposição solar de todos os
blocos. Estes projectos desenvolvem-se na perpendicular à avenida porque,
segundo o que defendiam os arquitectos Manuel Laginha, Vasconcelos Esteves e
Pedro Gil (Costa, 2010: 110), contribuem para o melhor aproveitamento do
terreno e garantem um melhor aproveitamento económico. Os edifícios estavam
compreendidos entre os doze e os sete pisos e o logradouro nunca tinha a
mesma configuração.
Já os edifícios do cruzamento foram projectados com alturas
compreendidas entre os 13 e os 8 pisos. Para além de formarem uma praça,
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estes possuem uma série de valências que permitem aos residentes nunca terem
de abandonar o Bairro para garantir o seu sustento.
Aqui encontramos um centro comercial que fica virado para a rotunda do
cruzamento. Estes blocos acabam por funcionar em sintonia com a envolvente
porque a distância entre edifícios pressupõe a criação da já mencionada caixa
de ar.
Em ambos os casos os edifícios são de habitação colectiva e, como tal, a
ligação das habitações com a rua é feita sempre através das colunas verticais.
Este fenómeno causa fragilidade de ligações com a vizinhança pois os residentes
acabam por viver de forma afastada com o que se passa ao nível da rua.
A rua

Figura 52 - Foto do Cruzamento da Av. de Roma com a Av. da Igreja.
Fonte: Fábio Gomes

Ambos os projectos encontram-se em vias bastante movimentadas. A
Avenida dos Estados Unidos da América apresenta uma passagem inferior para
garantir que o fluxo automobilizado nunca pare, não fosse esta via um eixo
estruturante de toda a cidade. Os perfis neste caso já possuem uma
complexidade superior aos restantes presentes no Bairro de Alvalade. Temos
zonas de protecção vegetal, vias de desaceleração, estacionamento, três faixas
de rodagem para cada lado e separador central.
A Avenida de Roma e a Avenida da Igreja não possuem o mesmo nível de
pressão automobilizada, no entanto possuem perfis bem elaborados. A Avenida
da Igreja já foi alvo de análise e portanto podemos salvaguardar o seu espírito
dinâmico. Já a Avenida de Roma, apresenta-nos um perfil composto por vários
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usos. Apresenta igualmente três faixas de rodagem para cada lado, separador
central, baías de paragem de autocarros, passeios e, só depois, o edificado.
Por os edifícios estarem contíguos à Avenida de Roma e possuírem
menores alturas criam um ambiente menos tenso para quem circula nesta via. O
contrário acontece na Avenida dos Estados Unidos da América, onde temos
edifícios bem mais altos e dispostos sobre um ritmo, forçando de certa forma a
continuidade de quem ali circula.

Figura 53 - Fotografia da Av. dos EUA.
Fonte: Fábio Gomes
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Espaços de encontro

Figura 54 - Fotografia do espaço público do cruzamento.
Fonte: Fábio Gomes

O cruzamento é um espaço de excelência para a oportunidade de nos
encontrarmos com outras pessoas. Embora não seja o local ideal para criar
coesão de comunidade, permite que residentes de várias células se cruzem e se
conheçam.

Figura 55 - Fotografia do interior do Centro Comercial.
Fonte: Fábio Gomes
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Aqui encontramos a estação de metro, o acesso ao quarteirão comercial
da célula 3 e ainda o centro comercial de Alvalade. São factores que propiciam
automaticamente, pela dinâmica dos comerciantes, um elevado número de
oportunidades para criar contactos sociais.
Já os edifícios da Avenida dos Estados Unidos da América apresentam as
soluções dos logradouros, que aparentam ser pouco frequentados. Nas soluções
a norte optou-se pelas manchas verdes; já nas realizações a poente temos
equipamentos colectivos que deveriam garantir uma facilidade acrescida de
criar contactos com vizinhos.
Nos edifícios mais a sul encontramos uma série de serviços, pelo que os
logradouros passaram a ser praças no interior dos blocos.
Biodiversidade e lazer

Figura 56 - Foto do logradouro público de um edifício da Av. dos EUA.
Fonte: Fábio Gomes

No cruzamento, as oportunidades de criação de manchas verdes é muito
reduzido, contudo os logradouros dos edifícios assentes em pilotis acabam por
transmitir uma mensagem positiva neste tema, uma vez que estão preenchidos
por grandes jardins.
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4. Conclusões
O surgimento da Revolução Industrial despoletou a escassez e
rudimentarização dos processos de produção do meio rural, o que contribuiu
para a transição das pessoas para o meio urbano, onde procuravam melhores
oportunidades laborais.
Como resultado desta migração, surgem alterações de fundo no sector
económico-social que, por sua vez, deram origem a uma série de
desenvolvimentos sociais, aliados às questões de salubridade e condições
mínimas de habitabilidade.
Debruçados sobre a problemática da habitação, alguns pensadores,
entre os quais arquitectos ou simples homens de negócios, elaboraram projectos
que procuravam dar solução às más condições provocadas pela aceleração da
procura da cidade. Neste processo resultaram, por vezes, ideias demasiado
utópicas, cuja aplicabilidade se demonstrou inadequada.
Já no contexto do pós-revolução industrial começam a surgir movimentos
socialistas, em resposta ao constante desprezo pela classe operária e pelas suas
condições de trabalho. Neste enquadramento, surge a Cidade-Jardim. Esta
constituía um modelo reformista alternativo à cidade histórica e à cidade
industrial, cujo princípio base seria devolver alguma ruralidade aos habitantes
urbanos.
Estas respostas, ainda que imediatas para os conhecimentos técnicos
disponíveis, levam-nos a concluir que havia ainda muito a considerar, uma vez
que a resolução destes problemas não passaria apenas por resolver a questão
da habitação. Assim já previu Howard com o conceito da Cidade-Jardim, onde
estipulava uma série de alternativas formais e organizadas do meio urbano,
permitindo uma liberalização do modelo como forma de integrar investidores
privados nos processos de urbanização.
O modelo da Cidade-Jardim foi, sumariamente, uma base sólida para o
estudo de novas soluções urbanas. A sua importância foi tal, que encontramos
estudos urbanos no séc. XX onde a sua influência é clara. O constante recurso a
áreas verdes, a criação de vias pedonais no interior de quarteirões e a criação
de equipamentos escolares como agregação de núcleos são alguns dos
exemplos dos princípios que encontramos, quer nas Siedlung, quer nas Unidades
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de Vizinhança, de Clarence Perry. No entanto, o movimento moderno iria
colocar todos estes valores em causa e adoptar uma postura mais fria e racional,
assente na rigidez da topologia urbana.
O resultado das cidades modernas reflectiu-se no abandono dos espaços
públicos e na vivência mais intensa no interior do fogo. Este facto permite-nos
concluir, assim como defenderam Jan Gehl (Dalsgaard, 2013: 5') e Bond (Bond,
2017), que este tipo de abordagem urbana deixa as ruas sem pessoas. Os
espaços verdes possuíam dimensões não compatíveis com a escala humana e a
prioridade do automóvel no desenho urbano repele os transeuntes das vias mais
movimentadas.
Hoje, os desafios do desenho urbano respondem a uma série de premissas
mais complexas. A população evoluiu e com ela evoluíram também as suas
necessidades. Temos mais facilidade de movimento, já não procuramos um local
para habitar em função do nosso trabalho, mas sim por simplesmente nos
sentirmos atraídos por determinado local. Por outro lado, a facilidade de
deslocação permitiu que percorrêssemos mais quilómetros diariamente,
resultando numa expansão do território urbano. Tal facto fez com que surgissem
respostas eficazes de oferta de transportes públicos e novas tipologias urbanas,
para ir de encontro às necessidades do novo perfil do cidadão urbano.
Não obstante, podemos concluir que os processos mais importantes foram
os que introduziram preocupações de ordem social. Referimo-nos por exemplo às
b o a s e s t r a t é g i a s d e h i e r a rq u i z a ç ã o d e e s p a ç o s e a o s c o r re c t o s
dimensionamentos, quer do quarteirão, quer dos percursos que se adaptam à
escala dos residentes. De salientar ainda que percebemos, hoje, que a correcta
organização de equipamentos e estabelecimentos de comércio e serviços
possuem elevada importância para a criação de um sentimento de pertença da
comunidade; facto que origina uma série de boas práticas sociais e garante que
se crie uma rede sustentável na comunidade.
Concluímos que o Bairro de Alvalade é um bom exemplo da
complexidade urbana, exigida pelos desafios sociais que se colocavam na
época. Um plano de urbanização desenhado para uma área em franca
expansão, onde foram tidas em consideração as questões inerentes à
sociabilidade urbana. No seu desenvolvimento podemos afirmar que se
procuraram exemplos urbanísticos, já testados na Europa, e assentes nos
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princípios da Cidade-Jardim e da Unidade de Vizinhança. A corroborar esta
afirmação está o facto de a organização do bairro ser estruturada por células,
numa clara hierarquização espacial, com deslocação pedonal protegida do
trânsito automobilizado e, sobretudo, na agregação da comunidade através de
equipamentos públicos de base cultural.
A divisão por células do bairro permitiu que fossem abordadas tipologias
diferentes. As habitações de baixa densidade, promovidas pela Câmara
Municipal de Lisboa, são o reflexo das teorias da Cidade-Jardim e das Unidades
de Vizinhança, promovendo uma união pela hierarquia dos espaços e pela
introdução do equipamento colectivo. As restantes células que compõem o
plano apresentam diferentes formas topológicas e tipológicas, onde
normalmente se recorre a edifícios claramente influenciados pelo movimento
moderno, quer pelas elevadas cérceas, quer pelos grandes logradouros.
Em suma, esta variedade tipológica oferece uma vida mais dinâmica ao
bairro, dando origem a várias formas para o viver. Assim, criam-se momentos
sociais no bairro mais diversificados e, por vezes, de alguma complexidade social.
Nestes casos, as realizações de menor densidade promovem uma relação com a
escala humana muito mais próxima do que defendiam Jane Jacobs e Jan Gehl.
Já noutros casos, as zonas desenvolvidas com preceitos modernistas acusam a
falta de relação com os residentes, exceptuando os planos de pormenor que
resolvem transições no centro do Bairro, como é o caso do cruzamento da
Avenida de Roma com a Avenida da Igreja.
Concluímos ainda que a falta de variedade de perfis de rua que
estimulem a relação em comunidade é um dos pontos menos positivos a
assinalar. Efectivamente, percebemos que se torna necessária uma variedade de
perfis que permitam o uso mais intensivo pelos residentes, em detrimento da
presença automóvel. Tal como escreve Hertzberger (citar) sobre o desenho de
ruas para uso comunitário, só com um perfil inclusivo, onde as pessoas partilhem
o espaço com o automóvel, poderíamos promover ainda mais o uso do espaço
público.
Finalmente, percebemos que o Bairro de Alvalade é um exemplo dos
processos de sustentabilidade social, não obstante, necessita de reformulações
para estar a par de alguns dos desafios sociais mais recentes, uma vez que o seu
planeamento possui mais de 50 anos.
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