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RESUMO 

 

 O espaço público urbano é um local privilegiado de encontro entre cidadãos, onde é 

satisfeita a necessidade humana de viver e conviver com os seus pares. Negar a existência 

de tais espaços e desprezar a qualidade do espaço urbano, pode trazer consequências 

nefastas para a sociedade e ambiente, sendo tão graves quanto maior seja o grau de 

difusão de práticas incorrectas de planeamento. 

 A presente dissertação procura fundamentar a importância de se considerar a 

perspectiva do ser humano na concepção de espaços públicos urbanos, analisando como 

decorreu a evolução do espaço público até hoje, como se processam as diferentes relações 

entre a forma física e os seus utilizadores, e que problemas decorrem ao não ser 

considerada a perspectiva humana na concepção do espaço público. 

 Concluindo-se a importância da presença humana com qualidade nas cidades, 

enunciam-se alguns princípios e opiniões de diversos autores sobre planeamento 

socialmente sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço Público, Escala Humana, Planeamento Urbano, Sustentabilidade 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Urban public spaces are valuable meeting places between citizens, satisfying the 

human necessity to live and socialize with its peers. Denying the existence of such spaces, 

and disregarding the quality of city space, can bring dire consequences for both society and 

environment, and it will be as severe as the extent of the dissemination of city planning 

negligence or naiveté. 

 This dissertation seeks to justify how important it is to consider the perspective of the 

human being in the design of urban public spaces, researching public space history until 

today, investigating the different relations of space and influence among users, and what 

problems arise if we do not consider the human perspective in designing public spaces.

 In conclusion and assertion of the importance of a favorable human presence in 

cities, some principles and opinions of various authors are stated about socially sustainable 

urban planning. 

KEYWORDS: Public Space, Human Scale, Urban Planning, Sustainability  
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EXTENDED ABSTRACT 

 

 Human beings are social beings. We live together during our life, between two distinct 

contexts of socialization with our equals: public life and private life. Historically, it’s possible 

to observe the distinction between public life and private life since the dawn of human 

civilization. It’s in the public space, the area of free access to all, that it’s possible for public 

life to assert itself. In Ancient Greece, it was in agora that free men discussed public matters 

and where they claimed their rights and duties as citizens. It’s in the squares and streets 

where today occurs social activities and, in the XX century, where many of the necessary 

working activities were performed. Thus, public life is closely linked to public space, even 

inseparable from each other. 

 

 Public space usage patterns are changing, as well as our human societies’ 

knowledge and ideals, as our activities and use of space changes in cities worldwide, 

between the XIX and the XX centuries. Public space-related essential activies became 

extinct, while others arise, of a leisure and optional type. The quality of public space usage 

was also altered: for better, the improvement of hygiene conditions, for example; or for 

worse, occurring greater air pollution. Rapid urbanization, the shifting of living paradigms, 

promotion of car traffic and the modern period are mentioned as agents of less attention 

given to human presence in public urban spaces and to the human perspective, resulting in 

poor spaces for its users and, in some cases, impossible for socialization. 

 

 However, at the beginning of this new century, there’s a trend to counter the 

dehumanization of space. Recent achievements include efforts in urban interventions, 

landscaping and urbanism projects. So, if a space is not able to promote human presence, 

and since optional activities now ensure our coexistence and public experience, it is crucial 

to demand higher quality for human use in public areas, to communicate and live as well in 

our public lives as in private, achieving a healthy city and a healthy society. 

 

 It is then up to the architect, to the landscape architect, to the planner, to the urban 

designer, to solve problems and employ creativity in order to deal with the constraints of the 

site and society, to enable a healthy relationship between the space and its inhabitants and 

make way for new urban forms and design methods, using what we learned as we lived 

together during thousands of years. 
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 The main purpose of this work is structuring a theoretical basis for future work and 

discussion about fitting the public space to the social and physiological needs of human 

beings, highlighting the following objectives: conducting a brief study of the evolution of 

public space throughout history; analysis of what constitutes a public space and its properties 

and aspects of relevance to the current work; awareness of current human presence in urban 

public space and the interaction between the two; and structuring principles for the design of 

suitable public space to its user’s needs. 

 

 The dissertation is thus divided into six main chapters: 

Chapter 1 - Introdução: Preface to the theme of urban public space definition, 

objectives and methodology 

Chapter 2 – Evolução Histórica da Cidade e Espaço Público: contextualization of 

cities and public space in the course of human history. 

Chapter 3 – Propriedades do Espaço: relevant properties of space. 

Chapter 4 – A Perspectiva Humana no Espaço Público Urbano: divergent interaction 

types between a space and its users. 

Chapter 5 – Conceber o Espaço para a Presença Humana: existing problems 

regarding the quality of urban life and structuring of urban design principles. 

Chapter 6 – Estudo da Relação entre Público e Espaço: a preliminary study of the 

human perspective in public space usage  

Chapter 7 – Conclusões: concluding remarks 
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“First we shape the cities – then they shape us” 

Jan Gehl 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 1.1. PARA UM ESPAÇO HUMANIZADO 

 

 O ser humano é social. No entanto, apresenta normalmente dois contextos distintos 

de sociabilização com o seu igual: o público e o privado, a vida em comunidade e a vida 

com os seus mais próximos. Historicamente, é possível observar a distinção entre a vida 

pública e vida privada desde os primórdios da civilização humana, vendo-se concretamente 

definida e estruturada durante o período Helenístico. É no espaço público, a área de acesso 

livre a todos, que é possível realizar a vida pública. Era na ágora onde se discutia e onde se 

reivindicavam os direitos e deveres de homens livres enquanto cidadãos, é nas praças e 

ruas onde ocorre até hoje a principal comunicação com os nossos iguais e, até ao séc. XX, 

onde se realizavam muitas das actividades laborais da nossa sociedade. Assim, a vida 

pública está intimamente ligada ao espaço público, sendo ambos indissociáveis. 

 Contudo, a utilização do espaço público é mutável, assim como o conhecimento e 

ideais da sociedade humana, tendo sido verificadas mudanças graduais nas características 

do uso do espaço. Nas urbes mundiais denotam-se alterações radicais entre o séc. XIX e o 

início do séc. XXI. Extinguiram-se actividades essenciais ligadas ao espaço público e 

surgem outras, de lazer, opcionais. A qualidade da utilização do espaço público urbano, por 

sua vez, também foi alterada: tanto para melhor, em condições de higiente, por exemplo; 

como para pior, como maior poluição. A urbanização, a rápida evolução de condições de 

vida, o fomento do tráfego automóvel e o período moderno são mencionados como 

responsáveis de uma menor atenção dada à presença humana no espaço público urbano, à 

perspectiva humana, resultando em espaços pobres para coexistência humana e, em alguns 

casos, impossíveis para socialização. 

 Verifica-se porém neste início do novo século uma tendência para contrariar a 

referida desumanização do espaço. Foram feitos recentemente esforços em intervenções 

urbanas ou projectos de paisagismo e urbanismo. Portanto, se um espaço não é capaz de 

fomentar a presença humana e se as actividades opcionais são as que agora garantem a 

nossa coexistência e vivência pública, é imprescindível exigir maior qualidade para a 

utilização humana da área pública, para comunicarmos e vivermos tanto em privado quanto 

em público, conseguindo uma cidade saudável e uma sociedade saudável. 

 Cabe então ao arquitecto, ao urbanista, ao paisagista, ao desenhador do espaço 

urbano a resolução de problemas, a criatividade para lidar com as condicionantes do local e 

sociedade, de modo a permitir uma relação saudável entre o espaço e os seus habitantes e 
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abrindo passagem a novas formas urbanas e metodologias de concepção do espaço, 

aproveitando o que aprendemos vivendo juntos durante milhares de anos. 

 

 

 1.2. O ESPAÇO PÚBLICO URBANO CONTEMPORÂNEO 

 

 O que é o espaço público urbano? O termo contém a sua própria definição, é um 

espaço, uma área, uma zona, algo; é público, pode ser utilizado por todos nós; e urbano, 

citadino, parte do território construído da cidade. Os espaços públicos são, de uma forma 

breve, de utilização pública e considerado como posse também pública. O DL nº 48/2011 de 

1 de Abril, entende-o numa definição também pequena, como “(...) a área de acesso livre e 

de uso colectivo afecta ao domínio público das autarquias locais (...),1 ”, correspondendo ao 

essencial que é necessário apreender sobre tal. 

 Mas, a que tipo de áreas se refere, mais precisamente? A Câmara Municipal de 

Palmela elabora como sendo  “(...) toda a área não edificada, de livre acesso, 

nomeadamente, os passeios, avenidas, alamedas, ruas, praças, caminhos, pontes, 

viadutos, parques, jardins, lagos, fontes e demais bens municipais não afectos ao domínio 

privado do município (...).2 ” 

 No caso de uma autora contemporânea, “O espaço público urbano pode ser definido 

como todo o espaço de uso público, não edificado e exterior, englobando todas as ruas, 

praças, espaços verdes, margens fluviais e marítimas, bem como todas as infra-estruturas e 

equipamentos através dos quais são prestados os mais variados serviços à população.3 ”  

 No âmbito deste trabalho, define-se por espaço público urbano: todo o espaço não 

edificado e exterior, de acesso livre e de uso colectivo, afecto ao domínio público das 

autarquias locais, e correspondente às ruas, praças, espaços verdes, margens fluviais e 

marítimas e demais bens municipais não afectos ao domínio privado 

 

 O espaço público urbano constitui um importantíssimo elemento no desenho e 

vivência da cidade. Um espaço público saudável contém tanto vantagens para os seus 

utilizadores como para a própria sociedade onde se insere. É no espaço público onde é 

possível viver em comunidade, onde é possível realizar o contacto entre todos os habitantes 

                                                           
1
 DL nº 48/2011, de 1 de Abril, diploma disponível em http://dre.pt/pdf1s/2011/04/06500/0188201904.pdf, 

acesso a 25 de Maio de 2012 
2
 Regulamento de Publicidade, Mobiliário Urbano e Ocupação de Espaços Públicos. Município de Palmela - 

Câmara Municipal, diploma disponível em http://www.cm-palmela.pt/NR/rdonlyres/3CC9AA2A-8C8C-4111-
BDF2-FD6A960469ED/0/Regulamento_Publicidade.pdf, acesso a 25 de Maio de 2012 
3
 TEIXEIRA, Filipa Isabel da Silva (2010). Desenho do espaço público urbano. Perspectivas sócio-espaciais. 

Lisboa: Instituto Superior de Agronomia, p.1. 
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de um local. Isto é o cerne de um espaço público. É um espaço que promove o encontro e a 

interacção entre cidadãos, garantido uma necessidade básica humana. Ao conter espaços 

verdes irá também garantir uma melhor qualidade de vida no espaço urbano. 

 No entanto, é, por vezes, subestimada a vantagem da sua utilização como um local 

de troca de opiniões e ideias, algo a que se dava tanta importância durante o período 

helénico. O contacto público é uma qualidade mais valiosa do que pode parecer ao início. É 

no espaço público onde pode existir o contacto entre diversas gerações, diversas 

nacionalidades, religiões, classes, modos de vida e etnias, enquanto prosseguem nos seus 

assuntos e vida pessoal. Todos vêem todos. Isto é particularmente significativo porque 

providencia informação geral a todos sobre a composição da sua própria sociedade, dando 

mais segurança física e psicológica aos utilizadores ao verificarem os valores humanos que 

todos têm em comum, num sem número de contextos diferentes. 

 Ao ser um local de troca de opiniões e ideias, é aqui também que pessoas podem 

discutir entre si problemas actuais, por exemplo: económicos, políticos ou sociais; esta troca 

ocorre de igual para igual, algo que o espaço público pode permitir eficazmente. O mais 

interessante é que, apesar de não ser das vantagens mais reconhecidas durante o desenho 

da cidade, esta necessidade é facilmente reconhecida pela população, pelo menos de forma 

inconsciente. De um ponto de vista social, é natural reconhecer a importância do espaço 

público na garantia de sustentabilidade social, segurança, confiança, democracia e liberdade 

de expressão. 

 

 O contacto existente no espaço público e na própria cidade, característico durante o 

período helenístico e a cidade medieval, tornou-se quase inexistente com a cidade moderna 

e, nos dias de hoje, ainda se processa com algumas dificuldades. A distribuição 

populacional nas cidades herda do séc. XX uma diferenciação social muito demarcada. No 

centro localizam-se ainda maioritariamente a banca, o comércio, a indústria, assim como 

prazeres e espectáculos inacessíveis às classes de menor poder económico, que irão antes 

viver o tempo livre na sua área de residência. O espaço ainda se encontra distribuído 

hierarquicamente de acordo com a classe económica. A utilização excessiva do automóvel, 

associada e incentivada pelo modernismo e ao espaçamento entre local de residência e 

local de trabalho, reforça esta segregação, assim como um espaço público de menor 

qualidade nas áreas urbanas mais recentes, que intensifica a vivência doméstica ao invés 

da vivência pública. Claramente, além da diminuição de qualidade de vida, uma segregação 

social agrava a vida em sociedade, tornando-a mais egoísta, mais virada para si e 

indiferente ao que a rodeia. 
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Figura 1: Sønder Boulevard, Copenhaga (Fonte: http://gehlcities 

forpeople.dk/2010/06/28/in-favour-of-public-space/) 

 

 

 

 

 
Figura 2: Espaço público enquanto local de liberdade de expressão 

(Fonte: http://www.theatlanticcities.com/politics/2012/08/what-makes-

public-space-good-democracy/2916/) 
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 1.3. METODOLOGIA E ESTRUTURA 

 

 A presente dissertação tem como principal propósito a estruturação de uma base 

teórica para discussão e futuros trabalhos sobre a adequação do espaço público às 

necessidades sociais e fisiológicas do ser humano. Assim, destaco os seguintes objectivos: 

 1. realização de um breve estudo da evolução do espaço público ao longo da História 

2. análise do que constitui um espaço público e as suas propriedades e aspectos 

relevantes para a actual dissertação 

3. consciencialização de como se enquadra actualmente a presença humana no 

espaço público urbano e como se processa a interacção entre os dois 

4. estruturação de princípios para uma concepção do espaço público urbano 

adequada às necessidades humanas dos seus utilizadores 

 

 Inicialmente, dirigi-me para um estudo de arte urbana e espaços modificados pelos 

seus utilizadores, tendo evoluído gradualmente para o corrente tema ao longo de uma certa 

maturação do tema e de pesquisa bibliográfica. Assim que o tema solidificou, procurei 

inicialmente dar a minha própria opinião sobre o assunto, da qual surgiram as primeiras 

ideias e conceitos para os subtemas do trabalho, prosseguindo com uma pesquisa 

bibliográfica alargada, culminando na dissertação actual e final conjunto bibliográfico, 

contendo autores de diversos panoramas, todos eles com a sua própria opinião sobre o 

assunto e com algo a acrescentar. Por fim, leitura e reflexão pessoal levaram-me ao 

presente trabalho. 

 A dissertação encontra-se dividida em seis capítulos principais: 

Capítulo 1 – Introdução: prefácio ao tema, definição de espaço público urbano, 

objectivos e metodologia utilizada 

Capítulo 2 – Evolução Histórica da Cidade e Espaço Público: contextualização das 

cidades e espaço público no decorrer da história humana. 

Capítulo 3 – Propriedades do Espaço: qualidades do espaço de relevância 

Capítulo 4 – A Perspectiva Humana no Espaço Público Urbano: diversos tipos de 

interacção entre um espaço e os seus utilizadores. 

Capítulo 5 – Conceber o Espaço para a Presença Humana: problemas existentes 

quanto à qualidade da vivência urbana e princípios de concepção do espaço. 

Capítulo 6 – Estudo da Relação entre Público e Espaço: estudo preliminar da 

perspectiva humana na utilização do espaço público.  

Capítulo 7 – Conclusões: considerações finais da dissertação. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CIDADE E ESPAÇO PÚBLICO 

 

 Existem poucos elementos tão intrínsecos à existência animal quanto o abrigo, a 

construção de cada ser vivo para sobreviver ao exterior. O ser humano, claramente, não é 

excepção. No entanto, essa necessidade biológica associa-se à nossa capacidade de 

transmitir conhecimento. A cidade, rudemente definindo-a como um conjunto desses abrigos 

e dos seres que os habitam, é um produto da sua história, dos seus habitantes e da relação 

entre eles e com o seu território. É raro a cidade surgir por completo num único período da 

História e ainda mais dificilmente permanece imutável ao longo do tempo. 

 O local de construção é escolhido, procede-se à implantação. De seguida, à sua 

utilização e à criação gradual de uma estrutura da sua utilização. É esta a ideia primal de 

uma cidade. Por conseguinte, o espaço exterior de utilização pública surge associado. 

Serão os caminhos e ruas percorridos pelos habitantes, os primeiros vazios entre edifícios 

que começarão a ser utilizados para funções de ordem pública, como organização de 

mercados e contacto social. O ser humano é precisamente um animal social. Não só vive 

socialmente, mas constrói a sua existência em sociedade, dependendo fortemente dos 

outros para a sua vivência e para o seu sucesso pessoal. Por outro lado, enquanto seres 

humanos, também prezamos a nossa vida privada, a nossa estadia isolada do exterior, 

sozinhos ou rodeados dos nossos próximos, naquilo a que consideramos como o nosso 

espaço pessoal e que se materializa frequentemente no nosso lar, no nosso próprio abrigo. 

 

 O espaço exterior é, por conseguinte, o espaço predominantemente utilizado para o 

contacto social de que todos nós necessitamos, nas mais variadíssimas formas, apesar de 

existirem casos, como a seguir serão relatados, de civilizações que utilizariam outros 

espaços para o contacto público, ou que não utilizariam o espaço exterior de todo. Cidade, 

espaço público e sociedade encontram-se em tal comunhão que só faria sentido estudá-los 

em conjunto, daí aqui se pesquisar historicamente sobre o espaço público antigo através da 

cidade e sociedade antigas. 

 Por  outro lado, isto é referente à nossa definição e à nossa cultura. Para melhor 

entender o espaço público e vivência nele, é imperioso olharmos para como existia 

anteriormente. Existirão diferentes definições e opiniões para o que constituíram cidades, 

mas o conceito geral é de que se trata de um povoamento humano permanente e de 

grandes dimensões, dotada de limites e de lei local. 
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 Quanto à diferenciação entre pequenos povoamentos e as primeiras cidades, 

Gordon Childe distingue-os segundo dez princípios-base (Childe, 1950): 

 

 1. As primeiras cidades foram mais extensas e populadas do que povoamentos 

previamente conhecidos na área; 

 2. Em composição e função, a população urbana esteve mais definida do que noutros 

povoamentos, tendo cada cidadão uma função específica; 

 3. Cada cidadão produtor primário entregava os excessos de produção a uma 

divindade imaginária ou a um rei divino na forma de uma dádiva ou taxa, concentrando 

este a produção dos habitantes; 

 4. Existiam edificações públicas de grandes dimensões, distinguindo a cidade de 

outros povoamentos e simbolizando o seu poder e riqueza; 

 5. Os excessos de produção estavam portanto controlados por uma classe 

governante, constituída por sacerdotes, líderes civis ou líderes militares; 

 6. Existia uma forma de escrita; 

 7. Elaboraram-se ciências exactas e naturais, como a aritmética, a geometria ou a 

astronomia; 

 8. Conceptualização de um ou vários estilos artísticos; 

 9. Troca e importação de matérias-primas; 

 10. Uma organização estatal, não baseada em parentalidade. 

 

 Por outro lado, existem algumas hipóteses sobre como terão surgido as primeiras 

cidades. O início da agricultura, por exemplo, favoreceu um maior agrupamento de pessoas 

nas proximidades dos campos graças à maior capacidade de produção, permitindo maior 

densidade de pessoas. Por outro lado, os povos recolectores poderiam ter formado os 

primeiros povoamentos de maiores dimensões através da possibilidade de trocas de 

materiais desejados, facilitando o surgimento e divulgação da agricultura através das recém-

criadas actividades económicas. Por fim, poderiam ter surgido por uma medição consciente 

das vantagens e desvantagens de povoamentos grandes, como a protecção mútua (Goitia, 

1982). 
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 2.1. As Primeiras Cidades 

 

 As primeiras civilizações surgem portanto nos territórios mais férteis, capazes de 

alojar povoados de grandes dimensões e de gerar excedentes de produção. Surgem assim, 

nas planícies mais férteis e de clima mais ameno, em áreas dos países actualmente 

conhecidos como Egipto e Paquistão, assim como na área denominada por Mesopotâmia. 

Ditando com maior rigor, localizaram-se nos vales fertéis do rio Nilo, dos rios Tigre e 

Eufrates e do rio Indo (Goitia, 1982). 

 Dos primeiros agrupamentos populacionais de grandes dimensões, destacam-se 

Çatalhöyük (fundada em ca. 7500 AC), na Turquia, e el-Lahun, no Egipto. Estas povoações 

continham apenas edifícios de função residencial e dificilmente preencheriam todos os 

requisitos de Gordon Childe, mas constituiu um elo de ligação entre os pequenos 

povoamentos e o crescimento das cidades nos seus países de origem. 

 

 Eridu (ca. 5400 AC), Ur (ca. 3800 AC), Uruk (ca. 3500 AC) da Mesopotâmia, terão 

sido das primeiras cidades propriamente ditas da civilização humana. A estrutura urbana, 

embora muito deteriorada pelo tempo, apresenta-se como uma estrutura relativamente 

ordenada, construída em redor de templos principais e limitada por muralhas. Outra das 

características destas cidades é a segregação física das classes e a construção dos 

edifícios da classe reinante num local inacessível ao habitante comum, simbolizante do 

carácter divino dos reis. 

 

 No Paquistão, a cidade de Mohenjo-daro (ca. 2600 AC) demonstra um dos primeiros 

exemplos de planificação urbana completa. Baseava-se numa estrutura de ruas em 

quadriculado, definidas por três ruas principais paralelas orientadas a Norte-Sul e por uma 

quarta rua prependicular a elas e que, juntamente com outras pequenas ruelas, formam 

diversos núcleos pequenos entre elas, rodeando uma área distinta para o mercado; a 

estrutura urbana também continha diversos edifícios de utilização pública, como um poço 

central, banhos, celeiros, um mosteiro e outros recintos públicos. Embora não estivesse 

amuralhada, esta cidade também continha fortificações como torres de guarda, embora não 

tão fortificada quanto outras cidades do vale do Indo. 
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Figura 3: Plano de el-Lahun (Fonte: Goitia, 1982, p.42) 

 

 

 

 
Figura 4: Plano de Uruk, com os seus dois templos centralizados na 

cidade (Fonte: http://hist105-2010fall.blogspot.pt/2010/10/from-

prehistory-to-history-2-rise-of.html) 
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 2.2. A CIDADE HELENÍSTICA 

 

 As cidades primitivas gregas, como Guarnia, formavam pequenos estados auto-

suficientes e eram núcleos urbanos mais pequenos do que as cidades dos vales férteis 

mencionadas anteriormente. Devido ao característico terreno acidentado, o seu traçado era 

também completamente diferente de cidades como Mohenjo-daro, apresentando uma 

estrutura orgânica e adaptada ao local de implantação. 

 

 As casas adquirem aqui maior complexidade e conforto, apresentando um pátio 

central aberto para a passagem de luz e acumulação de água da chuva. No centro da 

cidade localiza-se o palácio do rei, normalmente contíguo a uma praça destinada a ser o 

local de eleição para a vida pública. A acessibilidade da classe reinante ao povo, e o facto 

da vida doméstica estar mais desenvolvida aqui do que na Mesopotâmia, sugere uma 

civilização mais livre e instruída. Não é atribuído assim um carácter divino aos reis destas 

cidades-estado, sendo antes “simples” governantes destas comunidades. 

 Através da instrução e desenvolvimento da democracia, é nas cidades gregas onde é 

criado o conceito de cidadania. Aristóteles definiu cidade como “um certo número de 

cidadãos, pelo que devemos considerar a quem há que chamar cidadãos e quem é o 

cidadão (...). Chamamos pois cidadão de uma cidade àquele que possui a faculdade de 

intervir nas funções deliberativa e judicial da mesma, e cidade em geral ao número total 

destes cidadãos, bastante para as necessidades da vida.4 ” Este conceito de cidade é 

fortemente político, mostrando uma ligação fortíssima entre consciencialização pública e 

política e a cidade. 

 

 Denota-se uma forte polarização entre vida privada e vida pública durante o período 

helenístico, tendo a segunda um papel fortíssimo e essencial à integridade de cada cidadão 

grego. Vida privada e vida pública ocupavam portanto espaços diferenciados , dedicados 

especificamente para cada uma. Em casa vivia-se em família e discutiam-se os assuntos 

pessoais, não existindo normalmente interrupção externa. No espaço exterior, ocorria a 

vivência em público. É particularmente importante aqui a ágora, a praça principal de cada 

cidade e uma das partes principais do desenho da cidade grega, onde os cidadãos 

deslocavam-se especificamente para ouvirem o conselho reinante e para discutirem sobre o 

seu governo. Encontram-se na ágora edifícios específicos para diferentes tipos de 

assembleias públicas ou funções administrativas. Consequentemente, devido à grande 

utilização da ágora, vieram a estabelecer-se mercados e serviços nesta, servindo uma 
                                                           
4
 Aristóteles, Política, Livro III, Cap.I – citado em GOITIA, Fernando Chueca (1982). Breve História do Urbanismo. 

Lisboa: Editorial Presença, p.8. 
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função mista de comércio, troca de informação e política (Martienssen, 1977). Por último, na 

estrutura urbana encontram-se outros espaços importantes para a vida pública, como 

teatros e estádios para a realização dos jogos olímpicos. 

 

 Ao longo dos anos, novas cidades-estado, ou durante a reconstrução de cidades 

antigas, utilizou-se progressivamente a quadrícula como método de planeamento, bem 

enquadrada no local e continuando a colocar a ágora como ponto fulcral da composição. Em 

cidades como Mileto, a quadrícula é utilizada com dimensões diferentes, consoante a área 

disponível. A ágora e outras praças quebram a monotonia do traçado ortogonal, em 

composições tanto inteligentes como belas (Goitia, 1982). 
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Figura 5: Plano de Guarnia, em Creta (Fonte: Goitia, 1982, p.47) 

 

 

 
Figura 6: Plano da Ágora de Prienne (Fonte: Martienssen, 1977, p.48) 
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 2.3. A CIDADE ROMANA 

 

 Os imperadores romanos fomentaram a vida urbana no império desde o seu início. 

Durante o Império Romano existiu um espaço semelhante à ágora, designado como Forum, 

dotado igualmente de um conjunto de funções essenciais para a esfera pública: encontro, 

governo, comércio, lazer. Nos forums, ou fora, localizavam-se as termas públicas e os 

mercados, eram sentenciados criminosos, assistiam-se a eleições, a procissões ou a 

combates de gladiadores e realizavam-se discursos e debates públicos. Ocorria o contacto 

entre cidadãos neste espaço de forma muito semelhante à grega. 

 Adicionalmente, era também através da vida urbana que o império crescia. As 

classes de maior poder eram também as mais ligadas ao meio urbano, como pessoal 

administrativo, exército e burgueses. Apoiando-se nestas classes para liderança de cada 

cidade, a área do império cresceu rapidamente até à sua conhecida extensão. 

Curiosamente, o Império Romano combinava cidades autónomas com a monarquia 

absoluta, deixando cada cidade entregue à sua própria legislação, mas exigindo tributo e 

sendo o monarca central o magistrado supremo de todas as cidades. 

 

 O traçado das cidades sob o Império Romano variava consoante o traçado pré-

existente ou a sua origem. Normalmente, seguiriam a estética grega pré-existente 

(evidentemente, em cidades gregas), reflectiam o desenvolvimento anterior do povo 

indígena (em cidades fora da Grécia e Itália) ou eram cidades recentemente formadas a 

partir de acampamentos militares. É nestas últimas em que a urbanização romana mostra 

uma maior caracterização própria (Jellicoe & Jellicoe, 2004). 

 As cidades militares apresentavam um espírito prático e organizado. Estabeleciam-se 

num perímetro rectangular, frequentemente amuralhado, e organizavam-se em dois eixos 

ortogonais principais: a Decumanus Maximus (via de orientação este-oeste) e a Cardus 

Maximus (via de orientação norte-sul). No seu centro localizava-se o forum, dotado dos 

edifícios de utilidade pública, como os templos, a basílica e os edifícios do governo local. 
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Figura 7: Timgad, na Argélia, uma antiga colónia militar romana 

(Fonte: Goitia, 1982, p.57) 

 

 

 

 

Figura 8: Fórum de Trajano e estruturas adjacentes, em Roma (Fonte: 

http://www.utexas.edu/courses/ancientfilmCC304/lecture31/detail.php?

linenum=27) 
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 2.4. A CIDADE MUÇULMANA 

 

 A cidade muçulmana centra-se numa vivência pública em privado, numa certa 

indiferença quanto ao espaço exterior como local para vivência em público. O Corão define 

o ambiente doméstico como um santuário, um espaço pessoal semi-sagrado cuja violação 

constitui um grave crime. O espaço doméstico é completamente isolado da vida pública, 

quase hermeticamente fechado e totalmente camuflado através da integração das casas 

nas ruas tortuosas e fachadas simples. Nas ruas, é impossível vislumbrar o que existe no 

interior dos lares, tendo tanto a pobreza como a riqueza praticamente a mesma aparência 

para um observador no exterior. A necessidade de um espaço exterior é suportada pelos 

pátios internos, tapados, no interior das casas. 

 

 O interior dos lares tem aqui a importância primordial da ágora nas cidades-estado 

gregas. As ruas servem apenas para serem percorridas, não têm qualquer caracterização 

ou diferenciação. Por outro lado, a coexistência em grupo não era também descurada, 

ocorrendo nos pátios das mesquitas. No entanto, como a sua função é religiosa (ao 

contrário da ágora maioritariamente política), a sua utilização pública é bastante diferente 

das praças clássicas. A única utilização do espaço exterior verifica-se na realização de 

mercados ou bazares. De resto, a cidade muçulmana prefere o espaço interior e o pátio, 

mesmo para a vida em público. Não é uma cidade pública, como a grega, mas também não 

pode ser considerada uma cidade doméstica, como as cidades nórdicas. É, na necessidade 

de um termo, uma cidade privada, hermética ou mesmo secreta. O espaço público não 

reflecte a vivência da cidade, estando esta atrás de portas, escondida em ruas nas quais é 

impossível discernir individualidade. Toda a cidade manifesta a consagração do espaço 

privado. 

 Portanto, a concepção da cidade muçulmana assenta primariamente na casa, 

acomodando-se a rua por entre os edifícios, assim como os restantes elementos. A 

necessidade individual prevalece sobre o bem comum, submetendo-se apenas ao divino. 

Sociedade, política e vida em público dominados pela religião (Goitia, 1982). 

 

 As cidades da civilização islâmica são então muito semelhantes entre si, dirigidas por 

uma religião rigorosa e inflexível, apenas servindo para devoção, leitura do livro sagrado e 

cumprir as ordens divinas. Esta semelhança generalizada é adaptada às cidades 

conquistadas pelo Islamismo, predominando um empobrecimento em relação ao traçado 

helénico e romano, sendo normalmente simples e funcionais, seguindo os princípios acima 

referidos. 
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 As ruas pouco se assemelham às de outras civilizações, principalmente em carácter 

de utilização. Servem apenas como forma de deslocação da casa à mesquita ou ao 

mercado, tendo pouquíssima ou inexistente função adicional. Como consequência de tal, 

despontam situações de traçado inauditas para outras civilizações. É exemplo o extenso uso 

dos darb, becos sem saída que ligavam várias casas e que estariam fechadas ao acesso 

público durante a noite. 

 

 Adicionalmente, muitas ruas encontram-se cobertas. A elevada densidade das 

habitações obrigava a uma certa criatividade quando necessário construir habitações 

adicionais ou efectuar obras nas existentes. Constroem-se pisos mais elevados, sotãos, por 

cima das edificações e da via pública, deixando apenas espaço na rua para a passagem da 

população. O espaço público, desprovido de significado, vê privatizada a maior parte da sua 

parca superfície existente. 
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Figura 9: Rua em Fez, Marrocos (Fonte: http://juliendorol 

.photoshelter.com/image/I0000sWsfxYQyFfI) 

 

 

 
Figura 10: Rua em Rabat com sotãos adicionais construídos por cima 

da via pública, em Marrocos (Fonte: http://exploringafrica.matrix 

.msu.edu/students/curriculum/m16/activity2.php) 
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 2.5. A CIDADE MEDIEVAL 

 

 Durante o declínio do império romano, as populações disseminam-se pelo espaço 

rural e gradualmente abandonam os grandes aglomerados urbanos. A idade média é por 

isso caracterizada por uma sociedade agrária, governada por sistemas feudais. O monarca 

reinante dirigia senhores feudais que, em troca do seu apoio durante conflitos, recebiam 

grandes territórios, os quais estavam autorizados a governar como lhes aprouvesse. 

 Devido à ruralização da sociedade e à baixa densidade humana, este período traz 

grandes mudanças à paisagem europeia, acontecendo uma progressiva humanização da 

paisagem, grande parte dela transformada para utilização agrícola. No entanto, as 

populações estão consequentemente mais indefesas, servindo as cidades e fortes como 

locais de defesa e protecção. Portanto a cidade medieval europeia seria antes um espaço 

encerrado por muralhas, contendo no seu interior os seus edifícios, protegidos de ameaças 

exteriores. 

 

 A cidade medieval é essencialmente uma organização comunal, protegida por 

muralhas. Este facto é socialmente de grande interesse. As muralhas são tanto uma 

necessidade como uma condicionante mas, na prática, são estruturas a manter, para 

segurança dos habitantes das cidades e dos campos em redor. Para a sua construção e 

manutenção, surge um sistema de contribuições voluntárias (Goitia, 1982). Os senhores das 

fortalezas e terrenos vigiavam e defendiam os seus habitantes, camponeses e gado dos 

campos circundantes. Por sua vez, estes tinham de pagar o seu tributo. Henri Pirenne define 

a cidade medieval como “uma comuna comercial e industrial que habitava dentro de um 

recinto fortificado, gozando de uma lei, de uma administração e de uma jurisprudência 

excepcionais que a tornavam uma personalidade colectiva privilegiada.5 ” 

 Contudo, a cidade medieval aparece com maior força somente a partir do séc. XI e 

só apresenta maior desenvolvimento a partir do séc. XII e séc. XIII. Até aí, a sociedade está 

organizada completamente em torno do feudalismo, conforme mencionado. O renascimento 

das cidades surge conforme anteriormente, com a incitação do comércio e desenvolvimento 

da indústria. A sociedade burguesa desenvolve-se e, com ela, desenvolve-se a cidade. 

Aparecem profissões não só ligadas ao comércio, mas também ao tráfico que se 

desenvolve. 

  

                                                           
5
 PIRENNE, Henri (1925). Medieval Cities: Their Origin and the Revival of Trade. Princeton: Princeton University 

Press, p.82 – citado em GOITIA, Fernando Chueca (1982). Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial 
Presença, p.25 
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 As actividades económicas nas cidades, ao contrário das actividades agrárias fora 

dela, gozam de relativa liberdade. Por isso, a cidade medieval é uma antítese da 

vassalagem agrária em redor, acelerando uma dicotomia crescente entre a cidade e o 

campo. 

 Conforme necessário para a sua defesa, a cidade medieval não se localiza em áreas 

de fácil acesso. Encontram-se em colinas, ilhas ou em imediações de rios, de preferência 

totalmente rodeada por fossos naturais. Ao ter de se adaptar a topografias acidentadas, a 

cidade medieval adquire traçados sinuosos e muito característicos desta época. O perímetro 

é, em geral, circular e amuralhado. As ruas principais partem radialmente do centro para as 

portas das muralhas. No centro localiza-se normalmente a catedral da cidade e a praça 

dela, juntamente com outros edifícios públicos, servindo adicionalmente como local para o 

mercado. Constituía-se aqui o centro da vivência da cidade. 

 

 Reafirme-se aqui a importância da catedral e dos monumentos principais da cidade 

como o ponto principal do desenho urbano.  As cidades, afinal, tinham uma forte 

componente espiritual. É muito frequente o plano radiocêntrico do seu desenho, centrado na 

catedral. Contudo, existem cidades medievais com esquemas planimétricos diferentes. Luigi 

Piccinato divide-os nos seguintes tipos fundamentais (Piccinato, 1993): 

 

Cidades lineares, construídas ao longo de uma via, são muito frequentes em 

Espanha, particularmente no decorrer do caminho de Santiago; 

Cidades em cruz, formadas por duas ruas principais que se atravessam 

perpendicularmente; 

Cidades em esquadria, semelhantes às anteriores; 

Cidade nuclear, a tipologia mais representativa das cidades medievais, em que a 

cidade é formada em redor da catedral e de outros pontos dominantes; 

Cidade binuclear, no caso de cidades que têm claramente dois núcleos diferentes, 

esta circunstância pode ocorrer no caso da localização dos edifícios principais e da 

praça estarem necessariamente afastados; 

Cidade em espinha de peixe, em que o traçado é semelhante a cidades lineares, 

com uma rua principal a ser atravessada por diversas ruas secundárias, dispostas de 

forma oblíqua neste caso; 

Cidade radiocêntrica, formada por um núcleo forte, constituído normalmente pela 

catedral e pela sua praça, distribuindo-se as ruas radialmente na direcção dos limites 

ou em círculos menores, paralelos ao desenho das muralhas. 
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Figura 11: Cittadella, Pádua, em Itália, uma cidade em cruz (Fonte: 

http://www.tesoridelladriatico.com/sitiartistici_scheda.php?get_menu=c

osaconoscere&get_regione=Veneto&get_sezione=sitiartistici&get_regi

one=veneto&get_dimora=Cittadella&get_id=bf8d8d62-291e-bf0c-d184-

477cf4ddb776) 

 

 

 
Figura 12: Alcamo, em Itália, exemplo de cidade em esquadria (Fonte: 

Piccinato, 1993, p.23) 
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Figura 13: Chianciano, em Itália, exemplo de cidade em espinha de 

peixe (Fonte: Piccinato, 1993, p.29) 

 

 

 

 
Figura 14: Esboço da planta de Lugignano, Itália, cidade radiocêntrica 

(Fonte: Goitia, 1982, p.91) 
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  2.6. A CIDADE RENASCENTISTA 

 

 No renascimento, devido ao surgimento de correntes racionalistas, consideram a 

cidade medieval como um produto do caos e acaso, dificilmente podendo considerá-la como 

um produto da razão. Por conseguinte, a cidade que julgam ideal neste período deve ser 

oriunda de um pensamento racionalizante, entendendo que o ideal é um planeamento e 

desenho mais geométrico, oposto ao desenho orgânico e aparentemente caótico das 

cidades anteriores. 

 A cidade ganha uma nova dimensão neste período, a sua existência enquanto obra e 

produto de arte. Ao invés de resultar de necessidades, condicionantes e evolução sobre o 

existente, a cidade é aqui expressão artística do pensamento humano. Claro que, no 

entanto, a cidade continuava a ser influenciada naturalmente pelo passado e história. 

 

 Curiosamente, não é durante o renascimento que ocorre uma profunda mudança do 

desenho das cidades. Pelo contrário, o adquirido interesse pelo que é velho e antigo 

transmite um certo sentimento de respeito pela cidade existente, procurando-se trabalhar a 

partir dela e não destruir o pré-existente em prol do novo. Por outro lado, isto também se 

devia ao facto de, na altura, pouco se saber sobre o urbanismo clássico e apenas se 

conhecerem os monumentos romanos e escritos antigos, principalmente o tratado de 

Vitrúvio. 

 

 Os urbanistas do renascimento apoiam-se então em Vitrúvio como inspiração 

principal para o desenho urbano. Os escritos que permaneciam intactos falavam da 

importância em ter em conta o efeito dos oito ventos, tomando por ideal uma cidade de 

planta octogonal, estando cada lanço da muralha oposto a um vento. Cada um dos vértices 

teria uma torre arredondada, tornando-as mais resistentes a aríetes. No centro do octógono 

localizava-se a praça. No entanto, pouco se sabia sobre as plantas interiores das cidades. 

São os próprios comentaristas de Vitrúvio, como Claude Perrault e Daniele Barbaro, que 

consideram mais sensata uma rede de ruas no interior, dispostas de forma a que não sejam 

coincidentes com a direcção dos ventos. Surgiram tanto soluções em esquadria como 

radiocêntricas, reflectindo a influência da época medieval. Contudo, grande parte do 

urbanismo renascentista inicial tratou-se de pequenas mudanças no interior das cidades 

que, normalmente, não modificavam sequer o traçado original. As principais alterações eram 

os novos edifícios monumentais, intervenções arquitectónicas puras (Goitia, 1982).  
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Figura 15: A cidade ideal de Vitrúvio, segundo Daniele Barbaro (Fonte: 

Goitia, 1982, p.105) 

 

 

 

 
Figura 16: Palmanova, Itália. Imagem no Civitates orbis terrarum 

(Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/ 

Palmanova1600.jpg) 
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 2.7. A CIDADE BARROCA 

 

 A Europa Ocidental continua nesta época com uma distribuição populacional 

semelhante à época medieval. As cidades estão, em geral, a pequenas distâncias umas das 

outras e são relativamente pequenas. Ao contrário das cidades-estado, esta disposição 

permitiu manifestar um sentimento unificador de nação, no qual as cidades fariam parte de 

algo maior, um conjunto territorial expresso pelo contacto e integração de todas as cidades 

do estado. As cortes tomam locais de residência permanente, representando os interesses 

de um estado nacional. Ironicamente, a fixação da corte favorece a cidade como local de 

importância económica e política, desequilibrando a distribuição populacional a favor da 

cidade. 

 A crescente necessidade de instituições burocráticas mais complexas é também 

favorecida pelo novo carácter de permanência da monarquia. A cidade de residência 

começa a ser também o local de arquivo e de autoridade, surgindo o conceito da capital 

como uma cidade maior do que anteriormente e cidade central do estado. Assim, a partir da 

maior organização e centralidade, o poder fragmentado pela nobreza medieval dá lugar ao 

poder em pleno do rei. A fixação da corte também atrai a nobreza e a grande fatia 

consumidora da sociedade da época. Surgem também novas cidades, criadas a partir da 

fixação da nobreza num local. Ocorre então uma certa diferenciação funcional das cidades, 

a capital e outras cidades consumistas, ligadas à corte e à nobreza, e as cidades pequenas 

de função principalmente produtora (Goitia, 1982). 

 

 Quanto ao desenho da cidade, é durante o período barroco que se desenvolvem 

cidades seguindo princípios teóricos do renascimento. Toma especial importância a 

perspectiva, instrumento muito utilizado pelos pintores renascentistas e que tem um papel 

crucial no desenho da cidade barroca. A perspectiva tem como princípio a vislumbração do 

mundo através de um ponto de vista, é uma expressão do poder monárquico, de uma força 

centralizada e presente nas mãos de uma única pessoa. Esta propriedade cresce na 

presença do espírito de cenografia do barroco. O perspectivismo permite a criação de 

espaços puramente dedicados ao deleite e de proporções excessivas, conferindo um 

marcadíssimo carácter de esplendor às cortes, ainda hoje recordado. Pierre Lavedan, 

historiador e urbanista do séc. XX, considera existirem três princípios existentes no 

urbanismo barroco6, que não é senão um urbanismo clássico tardio: a linha recta, a 

perspectiva monumental e uniformidade, o programa da implantação. 

 
                                                           
6
 Lavedan (1959) – citado em GOITIA, Fernando Chueca (1982). Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial 

Presença, p.136. 
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 O barroco encara a cidade como uma vista, procura a organização dos elementos 

exteriores de forma a permitir a visão em profundidade, criando panoramas. Ao invés da 

inserção clássica ou medieval  das áreas urbanas na topologia e geografia de um local, aqui 

o urbanismo começa a adquirir um cunho estético, uma tendência que herda da pintura 

renascentista (Jellicoe & Jellicoe, 2004). 

 

 Não obstante a monumentalidade dos espaços e edifícios da corte e nobreza, o 

urbanismo barroco não contempla apenas estes casos. É uma consequência do iluminismo, 

que emerge durante o séc. XVIII e se trata resumidamente sobre uma postura intelectual e 

socialmente activa perante a sociedade e o mundo, procurando alcançar uma reforma 

cultural da sociedade da época, defendendo a liberdade económica e o avanço do 

pensamento científico e racional. É visível então um grande estímulo criativo que dá atenção 

às problemáticas sociais da época. Surgem hospitais, novos conjuntos habitacionais, locais 

de ensino e de cultura, assim como outras infraestrutras e edifícios dedicados a uma melhor 

qualidade de vida urbana. 

 Como principais características do urbanismo barroco, enumeram-se a simetria e 

perspectiva, praças e cidade com formas e traçado regulares. Utiliza-se a quadrícula, 

geométrica e cartesiana, mas dotada de subtileza artística. A principal intervenção no 

espaço urbano barroco é a praça monumental que, normalmente, serve para emoldurar a 

estátua de um monarca. Aqui se unem a exaltação da monarquia permanente e centralizada 

com o desejo de pompa e magnificência do espírito barroco. São exemplo a Place des 

Victoires e a Place Vendôme, de J. H. Mansart, ambas construídas em Paris. A primeira é 

de forma circular, a segunda é rectangular e de cantos chanfrados. 

 

 A Place Vendôme, originalmente designada como Place des Conquêtes, é um dos 

melhores exemplos das praças barrocas. É um espaço fechado, cujo acesso se faz apenas 

por duas ruas orientadas no mesmo eixo. Tudo no seu interior é submetido à 

monumentalidade da arquitectura e proporções, reforçados pela perspectiva e simetria. 

Tinha, como esperado, uma estátua equestre de Luís XIV, destruída durante a revolução 

francesa. Posteriormente, teria sido destruída durante a revolução francesa e 

sucessivamente substituída até à coluna actualmente presente. No contexto da utilização 

humana é interessante notar que, actualmente, a Place Vendôme é maioritariamente 

utilizada como local de passagem, possivelmente devendo-se à limitação do uso da parte 

central pelo trânsito automóvel em seu redor. 
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Figura 17:  Place des Victoires (Fonte: http://commons.wikimedia 

.org/wiki/File:P1040003_Paris_II_place_des_Victoires_rwk.JPG) 

 

 

 

 
Figura 18: Place Vendôme (Fonte: http://www.freemages.co.uk/ 

browse/photo-1456-place-vendome.html) 
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 2.8. A CIDADE INDUSTRIAL 

 

 O séc. XIX altera significativamente o processo de concepção do espaço urbano, 

modificando fundamentalmente os princípios anteriores de urbanismo. Trata-se da revolução 

industrial, surgindo de um novo pensamento utilitário, que não irá afectar somente a 

construção e distribuição urbana, mas também outras áreas, como os meios de transporte, a 

agricultura, a economia, a sociedade e, é claro, a produção industrial. 

 A primeira mudança decisiva na cidade industrial é o grande aumento da população, 

ao diminuir a taxa de mortalidade e, pela primeira vez, a afastar-se decisivamente da taxa 

de natalidade. Este crescimento provoca uma mudança na própria composição da 

população, aumentando a percentagem da população jovem (ao diminuir a mortalidade 

infantil). Ao mesmo tempo, ocorre uma diminuição das mortes por circunstâncias naturais, 

interrompendo o processo a que cada geração substituía a anterior, surgindo novas 

situações e problemas de uma população que se vê crescente e com maior longevidade. A 

indústria consegue assim uma grande quantidade de mão-de-obra barata e substituível 

(Benevolo, 1981). 

 As cidades que surgem inicialmente da revolução industrial são constituídas 

principalmente pela fábrica, pelas vias que a suportam e pelo slum (bairro de lata, favela, 

subúrbio industrial). São simplesmente aglomerados habitacionais, sem funções que não 

sejam a de pura produção industrial e dificilmente permitem a interacção social, reduzindo 

gravemente o potencial das actividades humanas nestas cidades. Os países que atingiram 

cedo a era industrial, como a Inglaterra e os Estados Unidos, foram também os mais 

afectados pelo caos inicial da construção e desenvolvimento sem controlo que 

acompanharam inicialmente a rápida evolução técnica. Surgem assim cidades com péssima 

salubridade do seu espaço e vivência, sem protecção e segurança, cuidados hospitalares e 

educação. No entanto, consideravam-nas como grandioso símbolo do progresso. 

 

 Devido a maiores exigências de transporte de bens comerciais e de mercadorias, 

renovam-se as redes viárias e são criadas novas formas de transporte, como o transporte 

ferroviário. A nova rede de transportes e a indústria e comércio em constante expansão 

causam um crescimento das cidades sem precedentes, modificando a utilização do solo e a 

própria paisagem (Benevolo, 1981). 

 A criação da cidade industrial normalmente procedia-se sobre uma cidade já 

implantada, envolvia a substituição dos elementos anteriormente existentes pela fábrica, 

pela sua imensa rede de comunicações ferroviárias, fluviais e marítimas e pelo slum. As 

classes privilegiadas, por outro lado, deslocavam-se para zonas mais afastadas, não 
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ocupadas pela fábrica e seus elementos, fomentando a desagregação entre as diversas 

classes sociais. 

 Não existem aqui quaisquer tipo de espaços exteriores, sem contar com a rua. Não 

existe praça, nem mercado, nem espaços comuns ou baldios. Todo o espaço é aproveitado 

ao máximo para economizar e render. A sua morfologia reflecte exactamente isto, tratam-se 

de quadrículas onde se dispõem a fábrica e os dormitórios para os trabalhadores, o slum. 

Ocupam-se as fábricas de dia, deslocam-se para casa de noite. Toda a cidade aqui é um 

processo de produção. Quanto à distribuição, as fábricas eram implantadas normalmente 

em cursos de água ou costas marítimas, afectando importantes recursos naturais (Goitia, 

1982). 

 

 A cidade industrial é singular neste aspecto, a rapidez com que se desenvolveu, a 

mentalidade fortemente técnica, utilitária e funcional e a falta de preparação para lidar 

inicialmente com o seu crescimento construíram aglomerados caracterizados principalmente 

pela sua fragmentação. Apresentam uma malha regular na sua construção, mas os seus 

elementos não se encontram integrados, acabando por constituir uma cidade caótica e 

dispersa, faltando algo maior que a torne una. A vida humana neste espaço sofre com esta 

desintegração, vendo-se reflectida a mesma fragmentação nas interrelações pessoais. 

 O sistema anterior da concepção e estabilização das cidades é assim subvertido pela 

cidade industrial. A aglomeração urbana não demonstra disposição para um equilíbrio 

estável e o ambiente é transformado constantemente, deixando de ser uma referência 

estável para as pessoas, exigindo-lhes um esforço contínuo de adaptação. As quantidades 

aumentam e ultrapassam bastante as quantidades dos períodos anteriores, como número 

de habitantes, casas, distâncias, bens e serviços. A relação entre campo e cidade é 

transformada, sendo alterada a proporção entre os dois e a sua distinção deixa de ser 

tecnicamente necessária (Benevolo, 1984). 

 

 Conforme a era industrial prossegue, ocorre uma reacção contra a fraquíssima 

qualidade de vida da classe operária, aparece uma preocupação com os antigos valores e 

funções sociais de uma cidade e com proporcionar aos operários uma vida mais humana e 

saudável. Reivindicam-se direitos para os trabalhadores e exigem-se melhores espaços. 

Tendo em conta a elevada desumanização do espaço e as necessidades sociais das 

pessoas, criam-se centros cívicos no centro das cidades, procurando revitalizá-las e 

conservar vivência na cidade. Nesta altura, os centros de vida comunitária ganham maior 

força, reconhecendo-se a sua importância em centros de cidade estéreis, sem espaços para 

convivência que existiam outrora. 
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 A degradação do espaço citadino confere adicionalmente um teor saudosista ao 

campo, à sua paisagem intocada pela poluição e quieta, sem ruídos ensurdecedores e sem 

a inquietação da circulação urbana intensa. Valorizam-se os ambientes rústicos e as 

habitações suburbanas de tal forma que ainda hoje perdura este sentimento. 

 

 Quanto ao design urbano, utiliza-se predominantemente a quadrícula. É uma 

utilização diferente da quadrícula racionalista dos gregos e das necessidades militares da 

colonização romana. É puramente funcional e procurando maximizar o valor de especulação 

dos terrenos. São planos monótonos e severos, dotados de uma grande densidade 

habitacional e de uma apropriação irascível do espaço pelas fábricas. O único objectivo era 

aumentar a produção, que era considerado como o ideal para o futuro das nações, mas 

demonstram uma visão a tão curto alcance que, após alguns anos, a estrutura urbana não 

beneficia sequer a indústria que a alterou radicalmente.  

 Opostamente às zonas urbanas de produção industrial, desenvolvem-se as áreas da 

burguesia que enriqueceu com a indústria. Constroem-se aqui largas avenidas, edifícios 

grandiosos, praças e monumentos, lembrando o esplendor da cidade barroca. A Máquina do 

Tempo, de H. G. Wells, retrata metaforicamente o excesso desta desigualdade social e 

urbana extremamente polarizada. Na história, um cientista consegue viajar a uma época no 

futuro distante, onde as cidades da Terra assumem uma beleza e riqueza incríveis, mas que 

apenas são possibilitadas por cidades subterrâneas de trabalhadores que mantêm as 

cidades da superfície a funcionar. A cidade do séc. XIX é, portanto, uma dicotomia entre o 

industrial e o esplendor, sobretudo nas capitais e cidades com maior crescimento industrial, 

como Londres ou Nova Iorque.  
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Figura 19: High Street, Glasgow, em 1868 (Fonte: http://www.bl.uk/ 

onlinegallery/onlineex/pointsofview/themes/life/glasgow/index.html) 

 

 

 

 
Figura 20: Conceptualização para a adaptação cinematográfica de A 

Máquina do Tempo, 1960 (Fonte: http://inplacesdeep.blogspot.pt/ 

2011/11/visual-inspiration-for-my-next-project.html) 
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 2.9. A CIDADE MODERNA 

 

 A principal característica da civilização contemporânea é o elevado progresso das 

cidades e da vivência urbana. Na Austrália e América do Norte verificam-se as populações 

mais urbanas, tendo a Europa uma distribuição mais homogénea da população, graças à 

sua base agrária ainda resistente. 

 Note-se, nos quadros 1 e 2, na próxima página, o rápido crescimento populacional 

durante o séc. XIX, como descrito anteriormente. Repare-se também que, em 1950, 63,8% 

da população encontrava-se em cidades com mais de 5 000 habitantes e que 34% viveria 

em cidades de 20 000 habitantes ou mais. São números que ilustram sinteticamente a 

população maioritariamente urbana da época. 

 

 Assim, a construção célere das cidades toma uma maior importância nesta altura. 

Anteriormente, o crescimento urbano aumentava lentamente com um crescimento vagaroso 

da natalidade, numa interacção congruente entre os dois. Nesta época, o desenvolvimento 

urbano é mais rápido do que nunca, num crescimento sem uma intervenção integradora, 

absorvendo territórios rurais na sua passagem. Nos limites das cidades, localizam-se os 

espaços mais degradados, adquiridos por imigrantes recém-chegados à cidade em busca 

de trabalho, trazendo pouco ou nada com eles. Aqui se desenvolvem rapidamente bairros 

com reduzidíssima qualidade de vida. Vivem grandes famílias em pequenos espaços, o 

fornecimento de água é tudo menos adequado, o espaço público tem condições muito 

fracas de segurança e o saneamento é miserável. 

 Este facto, associado a uma planificação urbana de previsões lentas, traz 

consequências para a organização da cidade. A uma estratégia incongruente de 

desenvolvimento urbano da cidade acoplam-se bairros clandestinos nas fronteiras, sem 

estrutura e sem ligação ao centro. Somam-se a isto os produtos do próprio urbanismo, como 

as cidades-dormitório, zonas urbanas de função maioritariamente residencial. Um dos 

resultados é precisamente um movimento do centro, onde se começam a situar os locais de 

trabalho, para os arredores, onde se reside. O movimento centrífugo da época moderna 

obriga então a uma maior utilização de meios de transporte. Em cidades antigas, esta 

necessidade colide com estruturas tradicionais, pouco preparadas para este novo 

paradigma, causando congestionamento nas vias em que se procede o transporte pessoal. 

A organização do espaço é assim muito fraca no início deste período (Goitia, 1982). 
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Quadro 1: Distribuição da população em diversos países do mundo, 

em 1800 e em 1930 (Fonte: Goitia, 1982, p.177) 

 

 

 

 

 
Quadro 2: Distribuição da população entre 1800 e 1950, em milhões 

(Fonte: Goitia, 1982, p.178) 
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 A falta de condições e higiene ordenaram a procura por um modelo ideal de 

planeamento, capaz de requalificar os espaços urbanos muito degradados. Esta 

desenvolveu-se em três fases principais (Benevolo, 1984): 

 

1. Reconhecimento prático da própria identidade do movimento e da relação 

existente entre forma e função e, portanto, da necessidade de agir tanto no 

ordenamento, como nos aspectos sociais e humanos, de modo a melhorar o meio 

em que se estabelecem as actividades humanas, sendo esta a posição dos teóricos 

da primeira metade do século XIX; 

2. Formação de modelos capazes de se estabelecerem como alternativa ao 

repertório dos diversos estilos históricos, desempenhada por grupos vanguardistas 

entre 1890 e 1910; 

3. Unificação dos teóricos vanguardistas num movimento, influenciando a futura 

produção arquitectónica e modificando o ambiente utilizado pelo ser humano, 

configurando-o à medida dele, constituindo isto a acção iniciada por Gropius e por Le 

Corbusier, a seguir à primeira guerra mundial, e na qual se baseou todo o movimento 

moderno. 

 

 É na Carta de Atenas, publicada em 1943, que Le Corbusier defende o exemplo 

perfeito de cidade. Trata-se da Ville Radieuse (“Cidade Radiante”), discutida previamente no 

seu livro do mesmo nome, que reunia os princípios que se tornariam na essência do 

movimento moderno. Destacam-se os grandes edifícios habitacionais e amplos espaços 

verdes, dispostos segundo um eixo central da cidade (Coelho, 2008). 

 Pragmaticamente, os princípios da planificação modernista são a separação de 

funções, a importância dada ao meio de transporte e espaços verdes de grandes 

dimensões. Tratavam-se de utopias urbanas, seguindo os passos da Ville Radieuse. 

 

 Os urbanistas modernos tomam como uma das suas principais preocupações a 

fluidez do tráfego automóvel, considerado talvez como meio de transporte por excelência no 

séc. XX. Constroem-se vias rápidas, alargam-se estradas existentes e constroem-se mais 

parques de estacionamento, com o objectivo de diminuir o caos automóvel nas vias. 

Paradoxalmente, estes procedimentos tenderam a aumentar o tráfego automóvel e 

azáfama. O maior espaço e importância dadas ao carro convidaram à sua maior utilização 

pelos habitantes, subordinando a maior parte do espaço público ao veículo automóvel. 

 O automóvel é ao mesmo tempo impulsionador da expansão urbana e elemento 

extremamente perturbador e incomodativo na cidade. É uma das problemáticas 

características do séc. XX e início do séc. XXI, não existindo nas cidades de épocas 
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anteriores, pois todas as funções de uma cidade distribuíam-se em proximidade, não sendo 

necessário longas deslocações da área de residência ao local de trabalho. Ao mesmo 

tempo, tomam-se decisões fracas e de curto prazo quanto à presença automóvel: destacam-

se antigas praças para estacionamento, arruina-se a estética e valor ambiental das faixas 

arborizadas de avenidas para criar novas vias de trânsito e fazem-se outras alterações 

fundamentais nos espaços públicos urbanos, sem vantagens a longo prazo (Laborit, 1971). 

 Atribuiu-se frequentemente o congestionamento à fraca capacidade das vias, 

justificando portanto a construção de vias adicionais. Novamente, esta tentativa demonstrou-

se infrutífera ao aumentar a intensidade do tráfego acompanhando o espaço adicionado. O 

problema está possivelmente na incongruência da construção da cidade e novas vias 

apenas alimentarão este desequilíbrio. 

 

 “Não faz sentido planificar com vista ao tráfego sem planificar ainda mais 

profundamente com vista a outras necessidades humanas.7 ” 

  

                                                           
7
 GOITIA, Fernando Chueca (1982). Breve História do Urbanismo. Lisboa: Editorial Presença, p.195 
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Figura 21: Vias adicionais não são suficientes para diminuir o 

congestionamento, Jacarta, Indonésia (Fonte: http://www.belovedcars 

.com/20-cities-with-the-worst-traffic-jams-in-the-world/traffic-jam-in-

jakarta-indonesia/) 

 

 

 
Figura 22: Projecto em Saint-Dié, por Le Corbusier, como exemplo de 

cidade funcionalmente diferenciada e zonificada, de legenda: A, centro 

cívico e cultural; B, indústria; C, casas unifamiliares; D, estação de 

caminho de ferro; E, edifícios em altura (primeira fase); F, edifícios em 

altura (segunda fase); G, rio; H, auto-estrada; J, caminho de ferro 

(Fonte: Goitia, 1982, p.197) 
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3. PROPRIEDADES DO ESPAÇO 

 

 3.1. FORMA 

 

 O espaço público está inserido na estrutura urbana de uma cidade, não se 

encontrando isolado ou, pelo menos, é importante que não se encontre assim. Uma 

estrutura urbana facilmente adivinhada e recriada mentalmente pelos seus habitantes traz 

vantagens para uma vivência urbana de qualidade, sendo estas melhor detalhadas quando 

se discutir aqui a legibilidade do espaço. 

 

 A análise da estrutura e desenho das cidades é realizado maioritariamente pela 

morfologia urbana. Entende-se por “morfologia” o estudo da forma e estrutura de um 

objecto. Estuda a sua configuração, os arranjos e relações entre as suas partes internas, 

interligando-as com a sua origem (Lamas, 2007). Rossi refere que “A forma da cidade 

corresponde à maneira como se organiza e se articula a sua arquitectura. Entendendo por 

‘arquitectura da cidade’ dois aspectos: ‘Uma manufactura ou obra de engenharia e de 

arquitectura maior ou menor, mais ou menos complexa, que cresce no tempo, e igualmente 

os factos urbanos caracterizados por uma arquitectura própria e por uma forma própria’. 

Este é também o ponto de vista mais correcto para afrontar o problema da forma urbana, 

porque é através da arquitectura da cidade que melhor se pode definir e caracterizar o 

espaço urbano.8 ” 

 Portanto, a forma urbana é também algo mais do que o conjunto das suas partes 

características que os seus habitantes percepcionam. Trata-se da união dos seus elementos 

desenhados/construídos, dos volumes, linhas, planos, intersecções, com a sua função, e 

utilização humana, assim como com outros possíveis aspectos quantitativos e qualitativos. A 

forma não deve ser composta apenas pelos volumes edificados e linhas que os unem, deve 

também incluir todas as outras componentes que, de facto, pertencem à cidade e influem 

directamente na sua percepção: por exemplo, a presença automóvel, a evolução temporal 

da cidade, a utilização humana ou aspectos de natureza estética. 

  

                                                           
8
 ROSSI, Aldo (1967). L’Architettura della Cittá. Padova: Marsilio Editori, p.59; traduzido e citado por José Lamas 

em LAMAS, José M. Ressano Garcia (2007). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, p.41 
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 3.1.1. ASPECTOS CONTEXTUAIS 

 

 A forma urbana é tanto localizada por um contexto como também o constitui em si. 

Ela deve solucionar um conjunto de condicionantes e problemáticas de um local. Em termos 

de contextualização da forma urbana, é possível distinguir diversos aspectos de relevo a ter 

em conta. Primeiramente, ocupa e constitui uma realidade física, representada por 

aspectos quantitativos. Constituem aspectos quantitativos os dados que descrevem essa 

mesma realidade: fluxos, densidades, volumes, superfícies e outras dimensões (Lamas, 

2007). 

 A forma da cidade contém também aspectos funcionais. O território e a cidade 

relacionam-se com a actividade urbana de uma maneira indivisível. A forma tem de permitir 

que nela se verifiquem as suas funções necessárias. Mies van der Rohe define a forma 

arquitectónica como sendo o “que é possível construtivamente, o que é necessário à 

utilização e o que é significativo como arte.9 ” Ou seja, a construção em si, o propósito 

funcional e o valor estético/artístico da forma. Terão existido no passado diversas posturas 

quanto à importância que cada um destes factores deverá ter na forma, principalmente 

sobre a supremacia ou não do carácter funcional sobre os outros factores. 

 

 Anteriormente ao séc. XX predominava uma combinação de funções na forma 

urbana. Por exemplo, era habitual existirem diferentes funções por piso em cada edifício, 

particularmente comercial no primeiro piso, manifestando-se a complexidade funcional na 

complexidade formal (Lamas, 2007). Por sua vez, no séc. XX, o movimento moderno 

caracterizou-se precisamente pela adequação da forma à função, equivalendo a resolução 

de condicionantes funcionais a uma forma bela, livre de conflitos funcionais. 

 Como resposta ao funcionalismo do período moderno, o antifuncionalismo admite 

uma igual ou maior importância aos outros critérios. Curiosamente, apesar de se 

considerarem opostas, as duas posições procuram atingir a excelência estética segundo o 

seu propósito. Uma função é efémera, a evolução da utilização do espaço público e das 

próprias cidades é prova disso. Locais de poder militar tornam-se espaços de comércio, 

áreas comerciais tornam-se espaços de lazer e vice-versa. Qualquer espaço pode ver ser 

adaptada a sua função, sobrepondo-se novas utilizações às anteriores dinamicamente. 

  

                                                           
9
 LAMAS, José M. Ressano Garcia (2007). Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, p.50 
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 A forma insere-se numa cultura, assinalando também aspectos culturais. A primeira 

definição de cultura de Edward Tylor manteve-se intacta até à actualidade, algo como  um 

“todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, costumes e qualquer outra 

capacidade e hábitos adquiridos pelo ser humano enquanto membro de uma sociedade” 

(Tylor, 1891). Embora seja alvo de discussão, podem-se definir como reflexos da cultura os 

seguintes elementos: costumes e tradições, linguagem, arte e literatura, religião, 

organização política, social e económica. Todos exercem influência na forma e vice-versa. 

 

 

 3.1.2. ASPECTOS QUALITATIVOS 

 

 A forma também apresenta aspectos qualitativos, associados ao conforto e 

comodidade provenientes do tratamento dos espaços. São característicos dos espaços 

públicos o estados dos pavimentos, a adaptação a condições climáticas e a acessibilidade 

(Lamas, 2007). Adicionalmente, a vegetação na cidade tem um papel fundamental para o 

conforto de um espaço urbano, pois exerce um efeito de melhoria de qualidade do ar, 

amenizando a temperatura, filtrando poluição e poeiras em suspensão e facultando abrigo à 

radiação solar (Magalhães, 2001). 

 

 

 3.1.3. ASPECTOS IMAGÉTICOS 

 

 Por aspectos imagéticos entendam-se como propriedades procedentes da sua 

imagem. Por um lado, o espaço de uma cidade apresenta aspectos estéticos. Perspectiva, 

composição, cor, textura, detalhe e materiais, entre outros recursos das artes, celebram um 

espaço através dos sentidos e enriquecem a experiência deles, assim como a presença de 

elementos maioritariamente estéticos, como monumentos, fontes, esculturas e fachadas 

trabalhadas. Se arte é comunicação entre indivíduos, o espaço urbano pode ser interface 

entre indivíduo e arte (Gehl, 2010). 
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 Por outro lado, a imagem também intervém segundo aspectos de orientação. O ser 

humano, desde as suas etapas mais primitivas, encontra-se muitíssimo ligado à paisagem 

onde vive. O movimento na paisagem é apenas permitido através da criação de uma 

imagem ambiental, de uma imagem do que nos rodeia e permite um movimento intencional, 

através de relações estabelecidas entre diferentes elementos marcantes na paisagem 

(Lynch, 1960). Explorar essas relações, ou seja, esses caminhos, criamos um suporte 

mental sobre o qual se constitui a nossa ligação psicológica e emocional à paisagem, 

permitindo a sua exploração e a referenciação espacial de factos e possibilidades 

pertinentes a esta. 

 

 A orientação é tão necessária que um indivíduo poderá sentir apreensão, ou até 

mesmo terror, na ausência de uma imagem mental satisfatória de um local que esteja a 

percorrer. Pelo contrário, a presença de uma boa imagem cria uma sensação aprazível na 

intimidade de um espaço conhecido. Adicionalmente, a orientação também permite uma 

maior vivência social, pois a paisagem conhecida pela comunidade confere matéria para 

experiências e recordações em comum, criando uma maior união e comunicação dentro do 

grupo. 
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 3.2. ESCALAS DE CONCEPÇÃO DO ESPAÇO 

 

 O início da concepção de um espaço tem como base natural a mobilidade e os 

sentidos humanos, porque assim se providencia uma base para actividades, comportamento 

e comunicação no espaço urbano. O ser humano interage com o mundo através do seu 

corpo, ou seja, através das suas próprias dimensões, sentidos, capacidades e limites. É-lhe 

intrínseco medir o espaço segundo as suas medidas, através de polegadas, palmos, pés e 

passos; é difícil (para não dizer impossível) uma pessoa imaginar distâncias, intervalos de 

tempo, temperaturas, massas e forças superiores ou inferiores às suas mesmas. O 

pensamento torna-se difuso ao imaginá-las. Para lidar com eles, criaram-se métodos de 

análise e unidades que permitem uma representação rigorosa da realidade (Gehl, 2010). 

 A escala, na concepção arquitectónica, poderá ter diferentes interpretações 

consoante o contexto em que é utilizada. Aqui procura-se descrever o termo na acepção 

enquanto a relação de dimensões entre o espaço construído e o seu principal utilizador, o 

ser humano. No entanto, a escala também dependerá do propósito a que se destina um 

espaço ou volume, existindo naturalmente diferentes escalas consoante os objectivos 

propostos. A principal influência da escala é precisamente a adequação de um local ao seu 

uso e à presença humana, afectando principalmente o conforto humano e não afectando 

tanto o seu valor estético em si. 

 Para um espaço público urbano, as principais escalas são: a escala humana, 

presente em espaços adaptados para a presença humana, sendo confortáveis para a 

generalidade dos seres humanos; a escala monumental, utilizada em locais de importância 

social, cultural, económica ou governamental, com o objectivo de impressionar ou 

representar ideias maiores do que a presença humana; e a escala automóvel, 

especialmente desenhada para a facilidade de leitura do espaço a uma velocidade de 40 a 

60 km/h, garantindo segurança e conveniência para condutores de automóveis. 

 

 

 3.2.1. A ESCALA HUMANA 

 

 A escala humana é precisamente a relação que mais se adequa às dimensões 

humanas, dizendo respeito às medidas que são agradáveis à humanidade, sendo 

confortáveis à nossa presença. À semelhança de Cachinhos Dourados, a protagonista da 

história infantil Cachinhos Dourados e os Três Ursos10, procuramos naturalmente as 

                                                           
10

 Encontra-se no Anexo F uma versão resumida da história. 
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dimensões ideais para nós, aquelas que não serão muito grandes nem muito pequenas, 

nem muito quentes nem muito frias. 

 A escala humana, sendo o conjunto de dimensões mais apropriados a nós, tem de 

respeitar as nossas condicionantes e capacidades naturais. O ser humano é um mamífero, 

adaptado para se mover normalmente entre 3 a 5 km/h, numa orientação linear, deslocando-

se frontalmente e num plano horizontal (Gehl, 2010). É capaz de andar e correr em frente 

facilmente, mas é-lhe bastante difícil realizar o mesmo movimento para trás. Normalmente, 

anda de forma relativamente lenta (comparando com outros mamíferos). 

 Os sentidos também estão habituados a percorrer lentamente e frontalmente em 

superfícies horizontais. Os nossos olhos, nariz e ouvidos são especialmente eficientes em 

encontrar situações auspiciosas ou perigosas em frente. Vemos claramente em frente, 

temos uma visão periférica satisfatória e, na direcção do chão, vemos o suficiente para 

ultrapassar obstáculos, mas, na direcção do céu, somos capazes de observar naturalmente 

muito pouco, a menos que paremos e olhemos directamente. As nossas ruas e os nossos 

espaços são baseados neste tipo de deslocação. Estão preparados para o movimento linear 

e, pelo menos idealmente, baseiam-se nas necessidades da deslocação humana. A 

arquitectura na escala humana baseia-se portanto numa série de estímulos, compondo 

espaços pequenos com edifícios em grande proximidade e uma combinação de detalhes, 

actividades e presença humana que contribuem para uma valiosa experiência sensorial. 

 

 

 3.2.2. A ESCALA MONUMENTAL 

 

 Certos edifícios e estátuas, assim como as avenidas barrocas ou neoclássicas, são 

construídos frequentemente a uma escala muito maior do que a necessária à sua utilização 

por pessoas, a uma escala monumental. O termo “monumental” provém de “monere”, que 

significa “lembrar” ou “avisar” em latim. O objectivo principal desta escala é esse, lembrar 

algo a que se deve ter admiração e reverência, ou temor e respeito, ou seja, algo perante o 

qual se deve ser humilde.  

 Normalmente, os edifícios públicos estão construídos nesta escala, simbolizando a 

sua importância social e a própria hierarquia da sociedade. Noutros casos, representam 

símbolos ou metáforas de valor ou poder. É, sem dúvida, uma escala não muito confortável 

para a presença humana. Aqui é-se confrontado com a nossa própria pequenez, parecendo 

estarmos na presença de um local de gigantes, onde não nos sentimos completamente 

bem-vindos. Porém, alguns casos de utilização da escala monumental prendem-se apenas 

com aumentar a visibilidade de um ponto em relação ao seu observador. 
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Figura 23: pátio em Covent Garden, Londres, exemplo de um local à 

escala humana (Fonte: http://crosscut.com/2010/04/07/ 

crosscut-blog/19428/Seeking-out-humanscale-public-spaces/) 

 

 

 
Figura 24: Rodina-Mat’, o monumento à Mãe-Pátria russa, em 

Volgogrado, numa escala monumental (Fonte: http://en.wikipedia.org/ 

wiki/File:The_Motherland_Calls.jpg) 
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 3.2.3. A ESCALA AUTOMÓVEL 

 

 Na condução de um automóvel, é difícil a percepção de detalhes e pessoas em 

ambientes visualmente complexos, como centros históricos ou locais dedicados à presença 

e conforto humanos. A grande velocidade, é necessário que os espaços sejam amplos e 

que possibilitem reacções atempadas, assim como a sinalização deve ser simplificada e 

ampliada de forma a que a informação seja legível e passível de ser processada 

rapidamente pelos automobilistas. 

 O ser humano é capaz de observar 3 objectos ou pormenores por segundo. Um 

pedestre, a uma velocidade média de 5 km/h, é capaz de observar uma grande quantidade 

de objectos num percurso de 30 metros. Um condutor, a uma velocidade média de 60 km/h, 

é capaz de reparar em pouquíssimos objectos em redor durante a sua deslocação na 

mesma distância. Por consequência, espaços dedicados à circulação automóvel 

caracterizam-se por estradas largas e espaços vastos. Os edifícios são percebidos a 

grandes distâncias, mas encontra-se ausente a maior parte dos detalhes. Não existem 

quase estímulos sensoriais, de forma a não distrair os seus utilizadores da condução 

automóvel. Portanto, para um pedestre, percorrer espaços de escala automóvel constitui 

uma experiência empobrecida, sendo espaços dotados de uma certa esterilidade, 

potencialmente cansativos e pouco interessantes (Gehl, 2010). 

 

 O primeiro exemplo da utilização desta escala terá sido em cerca de 1920, na 

Wilshire Boulevard, em Los Angeles, onde o agente imobiliário A. W. Ross decidiu trabalhar 

no potencial da área de Wilshire para rivalizar comercialmente com o centro de Los Angeles. 

Para tal, focou o seu trabalho na atracção da circulação automóvel ao invés da circulação 

pedestre, aplicando este princípio tanto na estrada como nos edifícios em redor. Tratavam-

se de edifícios de maior extensão, com fachadas largas e ornamentos simplificados. A 

sinalização também era simplificada e as áreas comerciais anunciavam os seus produtos de 

forma a poderem ser avistados pelos condutores. Perante um grande sucesso na altura, os 

planos de Ross tiveram uma grande influência na arquitectura do séc. XX nos Estados 

Unidos da América  e na Europa, ainda hoje existindo um grande número de localidades 

onde a escala predominante é a escala automóvel (A Brief History of the Miracle Mile, 2005). 

É interessante reparar que estes princípios se mantiveram pouco alterados na concepção de 

espaços onde prevaleça a supremacia da circulação automóvel sobre outros aspectos da 

vida em público. 
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Figura 25: comparação entre espaços à escala humana, a 5 km/h, e à escala automóvel, a 

60 km/h (Fonte: Gehl, 2010, p.44) 
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4. A PERSPECTIVA HUMANA NO ESPAÇO PÚBLICO URBANO 

 

 O ponto de vista do ser humano no espaço público oferece vários aspectos sobre os 

quais poderia ser elaborada uma investigação mais aprofundada: a necessidade da 

presença humana para o próprio ser humano, tipos de actividade e utilização do espaço ou 

a influência comportamental do ambiente, por exemplo. Simplificando ao essencial, o 

espaço influencia o Homem e, por sua vez, este influencia o espaço. É útil e necessário, 

para uma boa concepção ou análise espacial, reconhecer as relações que se estabelecem 

entre seres humanos e a paisagem em que se inserem, juntamente com a flora e fauna 

existentes. 

 

 

 4.1. O SER HUMANO ENQUANTO PARTE ESSENCIAL DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 Considere-se no âmbito da presente dissertação como primeiro tipo de relação 

existente no espaço a relação entre seres humanos e a sua existência no espaço. Apesar 

de ter sofrido alterações no decurso da história, a interacção entre seres humanos teve 

sempre uma grande importância, sendo normalmente reconhecida pelas diferentes culturas 

e civilizações, estando normalmente dividida entre a esfera pública e a esfera privada. Sem 

discutir demasiadamente as duas, é importante pelo menos defini-las no âmbito do actual 

trabalho. Existem diferentes perspectivas sobre quais serão exactamente os limites das 

duas, mas podemos aqui considerar a esfera privada como sendo a parte da vida em 

sociedade onde o indivíduo está mais livre de condições impostas pela sociedade e tem 

maior poder sobre o que o rodeia, sendo o lar o exemplo mais representativo. A esfera 

pública representa o sector onde o indivíduo contacta com a sociedade, tendo menor poder 

e autoridade, mas ocorrendo discussões e sociabilização. 

 O espaço, por sua vez, também condiciona a comunicação humana que nele se 

processa, agindo sobre a qualidade e comodidade de diversos tipos de convivência entre 

pessoas. A distância entre cada um de nós tem uma grande influência na nossa 

comunicação. É próprio da nossa natureza definir a diferença entre o nosso espaço pessoal 

e o espaço pessoal de outrem, algo muito semelhante a territorialidade em animais. A 

distância aceitável entre cada espaço pessoal dependerá na relação entre cada um, nas 

trocas ou acções entre os dois e no contexto individual (estado emocional, acções 

individuais) e externo (ambiente que os rodeia, presença de outros indivíduos, questões 

sociais) em que se encontram. 
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 Edward Hall, em Hidden Dimension (Hall, 1990), propõe uma divisão da 

comunicação humana segundo quatro tipos essenciais de proximidade entre indivíduos, 

definindo diferentes intenções: 

 

 Distância íntima, menor do que 45cm, tratando-se da distância na qual o contacto é 

muito próximo e intenso, ocorrendo trocas de emoções fortes, como amor e carinho, 

ou ódio e raiva. Nesta distância, os sentidos mais importantes são o olfacto e o tacto, 

consistindo a comunicação maioritariamente através do contacto físico. A 

comunicação oral tem pouca importância nesta proximidade. 

 Distância pessoal, de 45cm a 1.20m, em que tópicos importantes e pessoais são 

discutidos, como entre familiares ou amigos próximos. Continua a ser dada alguma 

importância ao toque, mas é mais importante aqui a comunicação oral, em que a 

grande proximidade permite o debate de assuntos mais íntimos. É possível para 

qualquer participante observar detalhadamente a face do outro, permitindo níveis 

adicionais de comunicação inconscientemente entre cada um. A linguagem corporal é 

uma adição importante à comunicação oral. 

 Distância social, de 1.20m a 3.70m, consistindo na distância em que um grande 

número de modelos de comunicação informal pode suceder. Tratam-se de 

conversação entre amigos ou colegas, sobre trabalho, pormenores do quotidiano e 

outros dados vulgares. A distância depende da relação existente entre os indivíduos, 

onde amigos terão maior proximidade do que colegas de trabalho. 

 Distância pública, maior do que 3.70m, onde se discutem os mais variados tipos de 

comunicação formal e, normalmente, apenas de um locutor durante toda a 

comunicação, raramente tomando os dois sentidos. É, por exemplo, a relação entre 

um director e um funcionário, ou entre um professor e um aluno. 

 

 Naturalmente, estes valores não são universais, pois variam consoante a cultura em 

que os indivíduos se inserem, entre outros factores. Mas tratam-se de valores de referência 

para construir espaços em equilíbrio com a comunicação humana nas diferentes formas que 

toma. Um espaço público equilibrado deve, conforme seja adequado, permitir uma boa 

diversidade de oportunidades para todos os tipos de contactos, de modo a que indivíduos 

com diferentes relações encontrem nichos e áreas adequadas para conviverem de forma 

saudável e confortável. As figuras 26 e 27, na página seguinte, detalham os dados descritos 

por Hall sobre distâncias entre indivíduos e percepção proxémica, ou seja, de informação 

não-verbal. 
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Figura 26: reciprocidade dos diferentes factores da percepção e 

comunicação não-verbal, com distância em pés, sendo 1 pé 

aproximadamente 30cm (Fonte: Hall, 1990, p.126) 

 

 
Figura 27: reciprocidade dos diferentes factores da percepção e 

comunicação não-verbal, com distância em pés, sendo 1 pé 

aproximadamente 30cm (Fonte: Hall, 1990, p.127) 
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 Quando pessoas comunicam, é clara a constante utilização da proximidade e do 

movimento. Afastam-se e aproximam-se discretamente conforme se ajustam à distância que 

intrinsecamente encontram como ideal ao momento. A própria linguagem contém 

frequentemente utilizações literais e figurativas de movimento, por exemplo na conjugação 

dos verbos “ir”, “vir” e “ficar”, ou em conceitos de distância, como “amigos próximos” ou 

“primos distantes”. São noções interiorizadas em qualquer ser humano, que funcionam 

como bases comunicativas em comum, facilitando a interacção entre indivíduos. 

 Por último, a população utilizadora do espaço público porta-se como um factor de 

prosperidade deste. “O homem é para o homem o elemento essencial do seu ambiente.11 “ 

A atracção principal no espaço público é justamente a presença humana. Procuram-se 

locais públicos com maior frequência de uma forma instintiva. Mais pessoas significa maior 

segurança, maior confiança, dentro dos limites mencionados acima, para que exista conforto 

na utilização do espaço. Não é coincidência que os lugares mais apetecíveis em 

estabelecimentos públicos sejam as esplanadas, locais de eleição para observar a 

passagem de transeuntes. Escolhem-se ruas com movimento ao invés de ruas desertas. A 

segurança percebida (seja real ou não) assegura maior conforto, assim como um potencial 

maior uso do espaço. 

 A vida citadina, mais do que um elemento, é um processo. Trata-se por vezes de um 

objectivo a alcançar, mas deve ser principalmente um ponto de partida para um melhor 

desenho do espaço. Adicionalmente a possibilitar-se locais para a passagem e permanência 

da população, é imprescindível que a consigam atrair. Um espaço vivo, com pessoas a 

claramente utilizá-lo e a desfrutarem dele, transmite amistosidade e acolhimento, 

assinalando que o espaço é interessante ou valioso e antecipa prazer e divertimento. Por 

outro lado, um espaço vazio indicia que algo poderá estar errado. Note-se, por exemplo, que 

em arquitectura e noutras áreas relacionadas, a representação de projectos em 

fotomontagens apresentam sempre grupos de pessoas a utilizarem o espaço (Gehl, 2010). 

  Actualmente, a utilização dos espaços públicos depende em grande parte dos 

convites existentes para tal. O que anteriormente fora uma utilização necessária, se não 

mesmo obrigatória, à maior parte das actividades humanas. Hoje, a tipologia de utilização 

de espaços públicos é largamente opcional, em que as únicas actividades obrigatórias são 

as de transporte e passagem, já de si em maior velocidade do que anteriormente, graças a 

meios mais rápidos de transporte. Encontrar convites para maior uso do espaço é essencial 

e a actividade humana não deve ser descurada enquanto importante convite para a 

utilização e permanência em espaços públicos. 

  

                                                           
11

 LABORIT, Henri (1971). O Homem e a Cidade. Mem-Martins: Publicações Europa-América, p.121 
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Figura 28: espaços públicos vazios são um problema de muitas vilas 

norte-americanas (Fonte: Gehl, 2010, p.26) 

 

 

 

 
Figura 29: a presença humana enquanto elemento convidativo (Fonte: 

Gehl, 2010, p.120) 
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 4.2. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 Considera-se esta relação como um dos tipos possíveis entre ser humano e espaço, 

a utilização do homem do espaço em que se encontra. Esta encontra-se fortemente ligada à 

presença humana existente. A vivacidade de uma cidade é tanto mais forte quanto a 

quantidade de pedestres, ciclistas e possibilidade de estadia no espaço urbano. É também 

mais segura, existindo mais olhos a percorrerem o espaço, devido à maior quantidade de 

pedestres e a melhores incentivos para seguir o espaço urbano pelas casas e prédios 

vizinhos. 

 

 A utilização dos espaços baseia-se principalmente numa dualidade entre convite e 

utilização. O volume do trânsito de carros é mais ou menos arbitrário, dependendo 

principalmente das infraestruturas existentes, ou seja, construir mais estradas e 

estacionamentos é um convite à compra e utilização de mais carros: existe uma ligação 

entre convite e utilização. Se a utilização de carros não for convidada, então o público 

utilizará métodos de transporte alternativos. O mesmo é aplicado à utilização de espaços 

públicos:quanto maior for o convite e áreas passíveis de receber pedestres, logicamente a 

utilização delas será maior. No entanto, uma maior circulação de peões não é apenas uma 

questão de tráfego, mas também de qualidade de vida de uma cidade. Andar não implica 

necessariamente um método de transporte de um ponto de partida para um destino, 

podendo implicar outras actividades. 

 

 Jan Gehl refere existirem três tipos de actividades principais num espaço público: 

necessárias, opcionais e sociais (Gehl, 2010). As actividades necessárias referem-se a 

tarefas obrigatórias e integradas no nosso dia-a-dia. Actividades opcionais, por outro lado, 

são as de carácter recreativo, sendo a qualidade da cidade um pré-requisito decisivo para 

este grupo importante de actividades. Por fim, as actividades sociais incluem todo o tipo de 

contacto entre pessoas e toma lugar em qualquer lado em que seja possível pessoas 

deslocarem-se na cidade. 
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 A utilização do espaço nem sempre ocorre de acordo com o seu planeamento, 

despontando práticas invulgares e, ocasionalmente, opostas ao plano inicial. São um 

exemplo as linhas criadas pela passagem persistente de pedestres numa área não 

apropriada para isso, sendo mais comum e visível em relvados. 

 Em português, denominam-se como caminhos de pé pisado, enquanto que autores 

estrangeiros costumam referir-se a estes traçados como desire lines ou desire paths, 

reflectindo o desejo dos pedestres na escolha da deslocação com a distância mais curta que 

encontram entre dois pontos e constituem a expressão mais imparcial e transparente do 

propósito natural do público, para onde este quer ir, de onde vem e como procede. As 

“desire lines” são uma pura expressão de livre arbítrio num ambiente contido e planeado, 

evoluindo de acordo com a utilização humana. Hoje em dia, existem planeadores que 

prestam atenção a este processo, desenhando finalmente os caminhos sobre os locais em 

que “desire lines” se estabeleceram. Tentativas para as impedir serão, em geral, infrutíferas. 

Assim como a própria evolução e natureza, a vida encontra sempre formas de contornar 

obstáculos (Myhill, 2004). 
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Figura 30: Representação gráfica da ligação entre qualidade do 

ambiente físico e tipo de actividades no espaço público (Fonte: Gehl, 

2010, p.21) 

 

 

 

 
Figura 31: desire line em Huddersfield, Reino Unido (Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/75166820@N00/6121567246/in/pool-

desire_paths/) 

 

  



- 53 - 
 

 4.3. INFLUÊNCIA DO ESPAÇO SOBRE O SER HUMANO 

 

 A acção do meio sobre o comportamento e emoções de um ser vivo é constante, o 

espaço tem capacidade de influenciar a própria evolução, e o ser humano não é uma 

excepção. Enquanto animais, sofremos alterações, ainda que imperceptíveis, ao nosso 

comportamento consoante estímulos externos, que podem ser tanto evidentes à nossa 

percepção como completamente invisíveis e intangíveis. Espaços iluminados são mais 

desejáveis a espaços escuros, um comportamento existente até em formas de vida 

unicelulares. Cores e texturas podem modificar o estado emocional individual, e uma 

correcta distribuição de volumes em redor dos seus utilizadores pode estabelecer um 

espaço distintamente confortável. A luz, seguidamente à nutrição, é o tipo de estímulos 

ambientais mais importante para o Homem, afectando vários partes e processos internos do 

corpo humano, através da pele, da vista ou mesmo o próprio cérebro. 

 

 

 4.3.1. LUZ E COR 

 

 O exemplo mais evidente da acção da luz sobre o comportamento humano é a 

existência de ciclos biológicos entre dia e noite, ritmos derivados da luz ou da ausência dela. 

A luz, ou a escuridão, afecta a temperatura corporal e induz a secreção de hormonas para o 

sistema sanguíneo. A alteração dos períodos ditos normais de dia ou de noite pode causar 

transtornos fisiológicos, o cansaço característico do jet lag por exemplo, ou mesmo 

psicológicos, dando o exemplo de habitantes em áreas perto dos pólos ou de ruas com 

iluminação nocturna intensa. Tanto a falta de luz como uma exposição extensa traz 

repercussões. A ausência prolongada de iluminação pode causar espasmos nervosos ou 

outros movimentos involuntários. Por outro lado, a iluminação em períodos longos altera os 

ritmos circadianos, ou seja, os processos biológicos que oscilam em equilíbrio num período 

de 24 horas e que dependem da luz solar. A modificação ou interrupção do decorrer natural 

destes processos tem habitualmente repercussões na saúde. Em crianças, por exemplo, 

pode inibir a produção da hormona do crescimento (Birren, 1978). 

 

 A cor é resultante da sensibilidade e percepção do olho humano de diferentes 

comprimentos de onda da luz visível. Inversamente à luz, a influência da cor nos seres 

humanos provoca efeitos imediatos, mas de duração muito menos substancial. 

Adicionalmente, as cores com efeitos mais evidentes pertencem aos dois extremos do 

espectro visível, ao vermelho ou ao violeta. A cor vermelha tende a aumentar a pressão 

sanguínea, a pulsação e a estimular o córtex cerebral.  A cor violeta provocará uma reacção 
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adversa, diminuindo a pressão sanguínea e a pulsação e tende a tornar a actividade 

cerebral menos estimulada e mais concentrada numa tarefa. Por último, a utilização de cor é 

bastante útil em ambientes pobres, com uma quantidade reduzida de inputs sensoriais. A 

sua utilização nestes ajuda a evitar a privação sensorial causada pelo meio, que poderá 

evitar distúrbios fisiológicos e psiquiátricos a longo prazo (Birren, 1978). 

 

 

 4.3.2. VEGETAÇÃO 

 

 Actualmente, encontra-se estabelecido o papel fundamental da vegetação num 

espaço urbano. O efeito mais conhecido da vegetação é o da transformação de dióxido de 

carbono em oxigénio através da fotossíntese. É também um importante agente de qualidade 

do ar e solo: funciona como termoregulador da temperatura do ar, aumenta a humidade, cria 

brisas, filtra poeiras em suspensão na atmosfera e estabiliza o terreno em que se encontra, 

diminuindo a erosão e perda de solo (Magalhães, 2001). 

 

 Em termos estéticos e de utilização na arquitectura, a vegetação é bastante útil na 

suavização dos materiais construídos, na limitação de espaços, para enfatizar ou realçar 

determinadas áreas, como barreira contra o ruído ou mesmo para fornecer privacidade. 

Melhora drasticamente a qualidade visual do espaço que a rodeia e possibilita actividades 

de recreio e lazer, assim como sossego e contemplação, imprescindíveis ao habitante do 

espaço urbano (Colvin, 1970). 

 

 O efeito que a vegetação tem no Homem é estudado desde a década de 1970 (Lim, 

2005). Além do conforto criado pelas suas características amenizantes, possui 

adicionalmente um certo efeito sedativo no comportamento humano, causando emoções 

agradáveis e diminuindo a fadiga mental e violência, encontrando-se também efeitos 

benéficos na recuperação cirúrgica. Em bairros com grande quantidade de vegetação, os 

seus habitantes relatam maior satisfação e interacção com a sua comunidade. Até em 

ambientes laborais é procurada a presença de plantas, aumentando a criatividade e 

produtividade. Curiosamente, por vezes são utilizadas plantas artificiais, não se verificando 

os mesmos efeitos da vegetação natural (Lim, 2005). 

  



- 55 - 
 

 4.3.3. FACTORES DE STRESS 

 

 Por fim, o ambiente também é capaz de afectar o homem através de factores de 

stress, como ruído, poluição atmosférica e temperaturas extremas, que podem causar 

transtornos físicos ou fisiológicos ao bem-estar individual. 

 

 O ruído, ou seja, som elevado e, normalmente, de frequência imprevisível, é capaz 

de aumentar a pressão sanguínea e a velocidade dos batimentos cardíacos, originando 

também maior agressividade em indivíduos sujeitos a longos períodos de ruído. 

 

 O conforto humano perante a temperatura depende da humidade, da temperatura 

ambiental e das propriedades de insulação da roupa vestida. Normalmente, o conforto 

térmico situa-se a 24ºC-27ºC de temperatura ambiente e 45% de humidade, com roupa 

moderada (Lim, 2005). A temperatura corporal é regulada internamente pelo corpo humano, 

a uma média de 36,5º. No entanto, a temperatura corporal pode ficar desajustada perante 

temperaturas exteriores elevadas, existindo o risco de insolação e problemas cardíacos, 

podendo mesmo causar a morte. 

 

 A poluição atmosférica é o factor de stress com maiores custos para a saúde a nível 

mundial (Pervin, 2008). Não obstante, a gravidade dos poluentes atmosféricos externos, 

principalmente metais pesados, e o seu efeito na saúde humana ainda não se encontram 

devidamente documentados (Lim, 2005), existe todavia correlação entre poluição e 

empobrecimento de capacidades cognitivas. Considerando também como um tipo de 

poluição atmosférica, o efeito de maus odores e fumo de cigarros provoca irritação e 

diminuição de produção em actividades laborais. 

 

 A densidade humana é também um importante factor de stress a ter em conta ao 

conceber ou alterar um espaço. A mente humana procura um número adequado de 

estímulos sensoriais, o que é negado em dois extremos: nas situações de isolamento, 

resultando numa maior procura por contacto humano, e em grandes aglomerados de 

pessoas, a que respondem de forma contrária, tentando evitar qualquer contacto humano e 

piorando o estado de espírito das pessoas presentes. Uma grande densidade humana pode 

inclusivamente ser responsável por más relações entre indivíduos num espaço muito denso 

(Rapoport, 1978). Um cidadão perante factores de stress, se lhe for impossível afastar-se do 

local, tem tendência para se afastar emocionalmente como resposta. Em caso de grande 

densidade, resulta em fadiga e afastamento dos outros cidadãos (Lim, 2005). 
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 4.4. LEGIBILIDADE E ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO 

 

 Considere-se a cidade como objecto de percepção dos seus habitantes. A 

composição mental do espaço e a sua fixação na memória humana é vital para o Homem, 

possibilitando a sua orientação espacial e criando uma ligação mais harmoniosa com o 

mundo exterior. 

 A orientação no espaço concretiza-se a partir da selecção e organização de 

informação sensorial recolhida do ambiente. Este processo mental é facilitado por uma 

maior clareza e legibilidade do espaço da cidade. A legibilidade é a propriedade do desenho 

urbano que permite o reconhecimento e organização das partes da cidade numa estrutura 

coerente, dependendo de quão facilmente são identificáveis as vias e áreas individuais do 

espaço citadino, assim como do seu agrupamento e compreensão em estruturas globais. 

Tornar-se-á mais legível um espaço consoante apresente uma maior imaginabilidade, ou 

seja, conforme tenha a capacidade de sugerir uma imagem forte e memorável para os seus 

observadores (Lynch, 1960). 

 Uma imagem coerente pode ser obtida a partir da familiaridade do observador com o 

objecto, a experiência pessoal ditando a sua utilização e possibilidades, ou a partir do 

próprio estereótipo condizente com o objecto, insinuando a sua identidade e estrutura. 

Assim, a imagem da cidade poderá divergir entre observadores, assim como a capacidade 

de identificação e percepção do tecido urbano é variável de indivíduo para indivíduo, 

dependendo de factores como a cultura ou a própria utilização que dão ao espaço urbano 

(Magalhães, 2001). Mas, a ligação fundamental com o tecido urbano é a partir da imagem 

mental criada pelo indivíduo do mundo exterior. Esta é originada a partir do produto do que 

está a ser imediatamente observado com a recordação do que se presenciou anteriormente, 

interpretando e dirigindo as nossas acções em constante diálogo entre percepção e 

memória.  

 A necessidade humana de orientação é tão importante que a sua ausência é muito 

desagradável para um indivíduo. Uma imagem clara do espaço permite uma deslocação 

mais fácil e rápida, mas não é a sua única vantagem. “A imagem de um bom ambiente dá, a 

quem a possui, um sentido importante de segurança emocional. Pode estabelecer uma 

relação harmoniosa entre si e o mundo exterior.12 ” O espaço urbano organizado permite, 

por exemplo, empregar uma estrutura clara de referência de acções e saber, possibilitando 

uma origem para a aquisição póstuma de conhecimento suplementar. Assim, uma imagem 

clara do ambiente urbano estabelece um apoio para o crescimento individual do seu 

observador e utilizador. 
                                                           
12

 LYNCH, K. A Imagem da Cidade (M. C. T. Afonso, Trad.). Lisboa: Edições 70 (Obra original publicada em 1960), 
p.14 
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 Por fim, a legibilidade e imaginabilidade também têm influência social. Uma estrutura 

clara e legível pode facultar a base para significados e lembranças colectivas, permitindo 

uma melhor comunicação entre grupos e criando pontos de contacto entre indivíduos que, 

de outra forma, teriam menos assuntos e matéria em comum (Lynch, 1960). 

 

 

 4.5. IDEIAS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO ESPAÇO 

 

 Além da imaginabilidade de um espaço como factor influenciador da legibilidade de 

um espaço, é também de realçar os significados construídos em redor da paisagem 

construída pelo homem e da paisagem natural. Ao existir presença humana, os espaços 

tornam-se rapidamente repletos de simbolismo. As montanhas e “altos lugares” são os 

primeiros exemplos que surgem de espaços dotados de significados, pois demonstram ser 

especialmente eficazes a convocar um simbolismo mítico e sacrossanto perante essa 

paisagem (Pereira, 2010). 

 No entanto, existem significados presentes em tudo o que seja utilizado pelo ser 

humano. Quanto mais frequente for a presença humana, maior será a produção de 

significados, criando e solidificando a identidade e materialização de uma sociedade plena. 

Como o espaço público é o espaço de vivência em público de primazia pelos habitantes 

urbanos, este mostra naturalmente uma forte expressão da identidade, sinais, e memórias 

locais. Por isso, o espaço público é também um local de excelência para demonstração das 

condições de vida e cidadania de uma cidade (Padilha, 2011). Para um espaço urbano ser 

realmente um espaço público urbano tem de permitir, na sua concepção, uma correcta 

apropriação e uso do espaço, abrigando o encontro e a sociabilidade, ou seja, uma vida 

pública saudável e não apenas um local de passagem. 

 Por outro lado, através de uma reacção ao urbanismo dos últimos dois séculos e 

pela forte proeminência de elementos e paisagens naturais em artes como literatura, pintura 

e fotografia, é atribuída uma forte emoção estética à natureza, a paisagens naturais e a 

paisagens humanizadas onde as alterações humanas sejam pouco evidentes. Numa 

sociedade que habita em locais densamente urbanizados, cresce gradualmente a noção de 

que a paisagem natural é um bem que se torna cada vez mais escasso, um bem que 

eventualmente será perdido. Sendo confrontado com esta realidade, surge no habitante 

citadino uma reacção emocional à contemplação e protecção da beleza da paisagem. É 

dada assim à paisagem uma componente qualitativa, a beleza, enaltecida pelo direito a viver 

em qualidade estética (Lamas, 2007). Ao tornar-se bela uma paisagem livre de urbanismo, 

são feitos maiores esforços na sua preservação, baseando-se adicionalmente às suas 

componentes estéticas, além dos seus atributos físicos e biológicos. 
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Figura 32: “Lembranças comuns da cidade natal foram muitas vezes o 

primeiro e o mais fácil ponto de contacto entre soldados solitários 

durante a guerra.13 “ (Fonte: http://www.jimanna.com/archives/ 

000165.html) 

 

 

  

                                                           
13

 LYNCH, K. A Imagem da Cidade (M. C. T. Afonso, Trad.). Lisboa: Edições 70 (Obra original publicada em 1960), 
p.14 
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5. CONCEBER O ESPAÇO PARA A PRESENÇA HUMANA 

 

 Actualmente, desenvolver espaços adequados para a presença humana e seu 

conforto é fundamental para o sucesso das cidades. A população mundial apresenta, até 

agora, um grande crescimento, assim como um grande desenvolvimento das áreas urbanas 

em países que, há menos de um século atrás, apresentavam um número reduzido de 

cidades. A maior densidade populacional irá colocar maior pressão sobre as áreas urbanas, 

acabando por subjugar serviços de utilidade pública, sistemas de transporte e espaços 

públicos. Igualmente influente é o facto de que as áreas de maior densidade serão também 

as de baixos recursos económicos, em que a vida no exterior tem uma importância marcada 

na vivência pública quotidiana (Gehl, 2010). 

 

 Apesar de, nas novas zonas de crescimento urbano, o acesso a transporte 

motorizado ser gradualmente mais facilitado, a grande maioria dos seus habitantes não tem 

e, possivelmente, não virá a possuir carros ou motas, dependendo muito de transportes 

públicos e de outros meios de transportes alternativos. Caminhar ou a utilização de 

bicicletas têm um papel fulcral na deslocação destes grupos da população urbana e devem 

ser acomodados nos sistemas de tráfego público. No entanto, o desenvolvimento destas 

opções de transporte não deve ser encarado como uma medida provisória para as classes 

de rendimentos baixos, mas como uma medida activa e um investimento na melhoria da 

qualidade de vida urbana e em transportes sustentáveis. 

 Logo, é essencial definir estratégias para incorporar no espaço urbano as futuras 

mudanças previsíveis para a sociedade e integrar devidamente a presença humana no 

desenho do espaço urbano, conferindo-lhe a dignidade, conforto e qualidade a que todos 

têm direito. 
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Figura 33: Grau de urbanização mundial (Fonte: Gehl, 2010, p.214) 

 

 

 

 
Figura 34: Evolução da população mundial, em milhões (Fonte: Gehl, 

2010, p.214) 
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 5.1. PATOLOGIAS NA ESCALA HUMANA 

 

 A uma vivência humana de qualidade no espaço urbano opõem-se actualmente 

alguns factores. Primeiramente, o zonamento total do espaço que surgiu durante o 

modernismo e que, ainda hoje, se mantém. Existe ainda uma grande segregação da 

utilização do solo, dividindo diferentes funções por zonas distintas, dificultando o acesso e 

intercomunicação entre áreas residenciais e áreas de comércio, por exemplo. De modo 

adicional, procura-se uma optimização e rentabilização do espaço, construindo grandes 

edifícios capazes de alojar um elevado número de pessoas, em áreas de habitação, ou 

enormes centros comerciais que concentram todas as necessidades de consumo da região 

envolvente. 

 “O princípio ‘a forma segue a função’ generalizou os tipos edificatórios sem ter em 

conta a génese urbana. Os edifícios têm sido formados como objectos isolados, 

interpretados pelos arquitectos como entidades singulares. O acto de planear deve prever o 

diálogo entre os edifícios e o domínio público, entre o cheio e o vazio, entre o organismo 

edificado  e os espaços que gera à sua volta.14 ” 

 Os efeitos negativos dos edifícios de grande altura prendem-se com os 

inconvenientes que provocam nos espaços públicos, nos edifícios em redor e nas pessoas 

que os habitam. Os edifícios de grande altura alteram as condições ambientais dos espaços 

que os rodeiam, diminuindo a iluminação natural e criando circunstâncias irregulares de 

circulação de ar. Por outro lado, a sua elevada altura também traz desvantagens ao próprio 

edifício, ao impedir que as copas das árvores o protejam da intensidade luminosa e do 

vento, assim como os seus habitantes estão em consideravelmente maior risco de vida em 

caso de incêndios ou noutras situações de emergência (Alves, 2003). 

 

 Por outro lado, a altura dos edifícios também produz um sentimento de isolamento 

das pessoas, verificando-se que se inicia a partir do terceiro piso, devido à dificuldade em 

estabelecer comunicacão verbal dessa altura ao piso térreo, onde as pessoas frequentam 

os espaços públicos próximos, existindo ainda maior dificuldade devido ao ruído ambiental 

de fundo. A partir do sexto piso, não é possível sequer identificar visualmente pessoas que 

se encontrem no solo. No entanto, o tipo de isolamento mais grave em edifícios altos é a 

dependência da utilização do elevador para o acesso ao espaço público e às relações 

sociais com indivíduos que não são membros do núcleo familiar. É prejudicada 

adicionalmente a segurança de crianças, pessoas com incapacidades motoras e idosos na 

utilização dos espaços públicos, visto que, além de estarem dependentes de condições 
                                                           
14

 ALVES, Fernando M. Brandão (2003). Avaliação de Qualidade do Espaço Público Urbano: Proposta 
Metodológica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p.19. 
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especiais de segurança na utilização dos elevadores, é acrescidamente dificil a vigilância 

em pisos elevados pelos seus encarregados, enfraquecendo o uso do espaço publico 

(Alves, 2003). 

 

 Os centros comerciais, assim como os grandes edifícios de habitação, raramente se 

encontram enquadrados devidamente no desenho urbano. Ao contrário dos 

estabelecimentos de comércio tradicionalmente existentes nos centros urbanos, os centros 

comerciais dificilmente apresentam uma identidade colectiva, sem terem realmente algo que 

os aproxime e que, ao mesmo tempo, os torne distintos de outros elementos urbanos. Não é 

sequer funcionalmente necessário porque, simplesmente, já estão individualizados do que 

os rodeia (Francisco, 2005). Separar e concentrar actividades em edifícios de uso único têm 

consequências negativas nos espaços públicos imediatos, ao condensarem um grande 

número de viagens em veículos privados e causarem uma maior tensão na distribuição das 

diferentes tipos de utilização do espaço público (Alves, 2003). 

 Os espaços herdados do modernismo mostram-se assim pouco coerentes, sem 

referências formais, abandonando os significados simbólicos e dificultando a legibilidade dos 

elementos da composição. A procura extrema da ordem e lógica funcional perpetuou 

espaços pouco criativos, praticamente dedicados apenas à sua função originalmente 

estabelecida, com pouca capacidade de adaptação a novos usos (Magalhães, 2001). 

 

 Outro dos problemas dos espaços urbanos mais disseminados pelas cidades é a 

presença e dependência do automóvel. Existem poucos objectos que terão alterado tanto a 

nossa forma de viver o espaço e o próprio aspecto e concepção deste. A subordinação do 

ser humano à sua utilização é tal que nem é questionada a sua distribuição e 

preponderância visual no espaço. É um objecto maciço, de aparência artificial e cor 

brilhante, dificilmente se integrando na paisagem, o que é um tanto paradoxal se tivermos 

em conta que o cidadão comum raramente se dá conta de quão grande é quantidade 

normalmente existente de automóveis numa área, simultaneamente apreendendo-os como 

logo seguidamente substituindo mentalmente a sua presença física pela sua presença social 

ou económica. Um bom carro significa abundância, e não espaço ocupado ou poluição. 

Nenhum outro objecto criado pelo homem consome tanto espaço público e privado do 

Homem, estando destinado, em média, 60% a 70% do espaço público de uma cidade para a 

utilização automóvel. Espaços que poderiam estar destinados a oportunidades para 

contacto humano estão, em vez disso, consumidos pelo carro (Jakle, Sculle, 2004). 

 O automóvel é certamente de grande utilidade para as actividades humanas, 

permitindo viagens mais rápidas e disponíveis para uma grande parte da população, a que 

faculta mobilidade e conveniência. Existir maior independência no transporte humano 
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possibilita numerosas oportunidades para viagens e lazer, tratando-se de um grande feito do 

séc. XX e de uma grande alteração positiva na sociedade, diminuindo as distâncias 

resultantes da segregação urbana (Koolhaas, 2010). No entanto, a sua utilização passou de 

útil para necessária à rotina humana, juntamente com os problemas derivados de maior 

utilização automóvel. A necessidade do seu uso advém, em grande parte, do zonamento 

urbano moderno. Ao diferenciarem-se zonas em separado de habitação e de ocupação 

laboral, torna-se imprescindível a possibilidade de transporte rápido a média-longa distância. 

 

 Ecologicamente, o carro é prejudicial, pois exala poluição atmosférica e poluição 

sonora. A poluição sonora constitui também um certo paradoxo, é tão habitual o som do 

tráfego no quotidiano humano que a sua elevada sonoridade e efeito psicológico são 

também raramente lembrados pelo cidadão comum. A poluição atmosférica tem um forte 

impacto nos seres vivos, degradando rapidamente as condições naturais de habitats onde 

são introduzidos. Ao utilizar combustíveis fósseis, também se encontra dependente de 

países exportadores de petróleo, assim como de grandes empresas responsáveis pela sua 

produção e distribuição, que nem sempre têm os melhores interesses do consumidor e da 

sustentabilidade do planeta em mente (Hall, 1990). 

 

 Advindo das patologias anteriores, a escala humana encontra-se hoje muito 

fragmentada. A distância, em geral, entre habitação e local de emprego é muito extensa. 

Automóveis ocupam muita da superfície livre urbana, estacionados ou mesmo em 

movimento, corroborando a criação de espaços de maiores dimensões, inadequados para a 

presença humana. Edifícios encontram-se em proporções pouco inteligíveis para a estatura 

humana. A rejeição da cidade tradicional por espaços mais higiénicos construiu áreas 

urbanas desconfortáveis e desencorajantes à vivência da sociedade (Gehl, 2010). 
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Figura 35: espaço público completamente ocupado por automóveis 

(Fonte: Gehl, 2010, p.2) 
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 5.2. CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO URBANO 

 

 Encontramo-nos num período de viragem em que surgem constantemente novos 

princípios para uma concepção do espaço adequada à presença humana, tratando-a com 

dignidade e sem condescendência. 

 

 

 5.2.1. ILUMINAÇÃO E COR 

 

 Faber Birren, quanto ao emprego da cor em ambientes humanos, conclui que a sua 

utilização deve ser constante e mista, de forma a provocar maior efeito. Isto é, não só devido 

à natureza imediata e de pouca duração da reacção natural à cor, mas também porque a 

consciência, percepção e pensamento naturais ao ser humano são passíveis de decorrerem 

normalmente e de forma saudável apenas em ambientes em constante modificação, 

argumentando a favor de espaços maleáveis e multifuncionais (Birren, 1978). Os sentidos 

humanos devem ser constantemente estimulados, de forma moderada, mesmo em 

situações que requeiram concentração. Curiosamente, na presença de maior privação 

sensorial, a mente humana rapidamente divaga sobre pensamentos e memórias aleatórias, 

numa aparente tentativa de auto-estimulação. 

 

 Em termos práticos, Birren realiza algumas sugestões práticas sobre a utilização de 

cor. A luz artificial deve ser de intensidade moderada e de cor neutra ou ligeiramente 

quente, a emissão das diversas cores do espectro em equilíbrio permite uma melhor 

aparência dos objectos e pessoas. Por outro lado, deve-se evitar o uso excessivo da cor 

branca em locais de frequência de pessoas, pois origina uma grande claridade ambiental 

que, consoante o grau de exposição, pode causar fadiga ocular, inflamação ou mesmo 

miopia e astigmatismo (Birren, 1978). 

 

 

 5.2.2. ESCALA HUMANA 

 

 A atenção dada ao utilizador do espaço tem tomado formas distintas. Por exemplo, 

Vítor Matias Ferreira sugere articular o ambiente físico e o ambiente social na criação do 

ambiente urbano, distinto da noção anterior de ambiente urbano que se limita somente em 

índices ambientais de carácter físico (Ferreira, 1994). Por sua vez, Marlene Duarte 

Francisco considera ser imprescindível a participação pública na concepção de três 
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tipologias de espaços de vivência pública: corredores e elementos estruturantes; praças, 

largos e passeios; espaços verdes de recreio e lazer (Francisco, 2005). 

 

 Jan Gehl defende cinco princípios de planeamento essenciais a uma correcta 

articulação da concepção da cidade com a escala humana (Gehl, 2010), de forma a 

assegurar espaços de maior qualidade: 

 

1. Localizar cuidadosamente as funções da cidade, de modo a permitir menores 

distâncias entre elas e os seus habitantes. 

2. Integrar diversas funções nas cidades para garantir versatilidade, continuidade da 

presença humana e maior segurança. 

3. Desenho do espaço urbano de modo a ser convidativo e seguro para o trânsito 

pedestre e ciclista. 

4. Permitir uma maior permeabilidade na orla entre espaço público e edifícios, de 

forma a existir maior comunicação entre o interior e o exterior. 

5. Fortalecer o convite e atracção a permanecer mais tempo no espaço urbano, para 

garantir uma vivência mais permanente da cidade, pois a presença humana em 

conforto é um factor determinante para a qualidade de um espaço e um importante 

elemento convidativo para a sua utilização, reforçando-se a si mesmo15. 

 
 
 5.2.3. LEGIBILIDADE 
 

 Kevin Lynch desenvolveu princípios para reforçar a imagem citadina, permitindo uma 

maior legibilidade e orientação no território, e que se encontram ainda relevantes hoje em 

dia. O autor classifica os elementos estruturantes da imagem da cidade em: vias, limites, 

bairros, cruzamentos e pontos marcantes. Aumentar a legibilidade do espaço urbano é 

facilitar a estruturação e identificação visuais ao cidadão. Os elementos referidos constituem 

as partes a utilizar na criação de estruturas coerentes e diferenciadas na escala urbana 

(Lynch, 1960). 

 As vias, dispostas numa rede de deslocações possíveis através do tecido urbano, 

são o suporte mais significativo sobre o qual pode ser organizada a forma. As vias principais 

devem ter uma qualidade distintiva das restantes, dando-lhe continuidade ao longo do seu 

trajecto e criando uma certa identidade, reforçada pela familiaridade criada pela qualidade 

em comum. A distinção sensorial das vias permite uma hierarquização da imagem das 

                                                           
15

 Jan Gehl presta adicionalmente diversas sugestões práticas quanto à concretização destes princípios, que 
estão dispostos em anexo. 
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mesmas, que se associa fortemente à sua utilização e função e que se torna fácil de 

conceptualizar mentalmente, sem ser necessária uma simplificação exagerada do traçado 

urbano e a sua consequente perda de complexidade estética. 

 Os cruzamentos são elementos de apoio à construção conceptual da imagem da 

cidade, sendo essencial a sua distinção e individualidade. Podem estar melhor definidos por 

limites evidentes, e terão uma identidade mais forte se tiverem um foco de atenção, como 

um monumento ou um objecto central. Da mesma forma, os elementos marcantes têm maior 

força consoante apresentem uma forte identidade e presença visual. A sua integração na 

malha urbana é fundamental, fortalecendo o seu papel enquanto elemento de orientação na 

cidade. Por fim, o bairro constitui uma área homogénea, única pela identidade que deverá 

possuir. É essencial a continuidade de um ou mais elementos de composição, como cor, 

textura, materiais ou vegetação, pois realça a sua própria individualidade e permite que os 

seus utilizadores criem uma ligação forte com o bairro, de grande importância prática e 

afectiva (Lynch, 1960). 

 
 
 
 5.2.4. VERSATILIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE 
 

 A vida comunitária anteriormente existente nas cidades pré-modernas é difícil de ser 

recriada nos espaços suburbanos, nas chamadas cidades-dormitório, pois para existir em 

pleno é necessário que os seus habitantes vivam e trabalhem no espaço onde dormem. A 

presença e dependência excessiva do automóvel facilita a deslocação pessoal mas, ao 

mesmo tempo, também permite que se continue a afastar as zonas de residência dos locais 

de trabalho. Mais difícil ainda será se um espaço público não permitir uma vivência com 

qualidade, seja na área de trabalho como na área de residência. A existência de 

versatilidade de funções numa dada área tem assim um peso muito grande na vida em 

sociedade e, embora não seja normalmente ligada à concepção do espaço público, não 

deveria ser dissociada da criação deste (Laborit, 1971). 

 Aliás, a distribuição completa e imutável de funções é quase ingénua em 

justaposição aos fenómenos naturais, pois tudo se encontra em constante mutação e, 

enquanto planeadores e utilizadores do espaço, admitir a impossibilidade da racionalização 

total do espaço e enriquecer o espaço com uma maior versatilidade de usos (Magalhães, 

2001). 
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Figura 36: cadeiras movíveis permitem maior versatilidade em Bryant 

Park, New York (Fonte: http://blog.bryantpark.org/2009/08/ 

bryant-park-furniture-takes-center_3337.html) 

 

 

 

 

 
Figura 37: a coexistência da função habitacional com a função 

comercial é um modelo simples que garante uma vivência humana 

com maior presença ao longo do tempo, Oxford Street, Londres 

(Fonte: http://england-visit.blogspot.pt/2010/04/ 

oxford-street-shops.html) 
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6. ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE PÚBLICO E ESPAÇO 

 

 Além da bibliografia consultada, procurou-se uma melhor compreensão da relação 
das pessoas com os espaços públicos, num estudo preliminar e teste a uma possível forma 
de abordar o tema em futuros inquéritos ou sondagens. Para tal, foi elaborado um 
questionário centrado num espaço público da escolha dos participantes, em que se define 
inicialmente “espaço público urbano” como “espaço exterior de acesso livre e de uso 
colectivo em área urbana, correspondente às ruas, praças, espaços verdes, margens fluviais 
e marítimas e outros espaços não pertencentes ao domínio privado”. 
 
 Trata-se de um questionário constituído, em parte, por perguntas em aberto, de 
forma a obter informação rica e detalhada, não limitadas ou influenciadas pelo autor. O 
questionário completo encontra-se no Anexo G. O conteúdo das perguntas divide-se em 
perguntas sobre comportamento, com respostas a partir de inferências da própria utilização 
do local, e perguntas subjectivas sobre respostas emocionais e opinião pessoal do local. 
Visto o propósito do questionário não ser a extrapolação dos resultados para um universo, 
utilizou-se um método de amostragem não-casual, por conveniência (Hill, 2009). No 
presente caso, foi colocado online e distribuído através de e-mail e redes sociais. Foi 
conseguido um total de 84 respostas únicas, de idades entre 22 e 68 anos, de vários 
concelhos do país, particularmente pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa. 
 
 
 

 
Gráfico 1: Distribuição do nº de casos por idade (Fonte: autor) 
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Gráfico 2: Distribuição do sexo dos inquiridos (Fonte: autor) 

 
 
 
 Os locais escolhidos pelos indivíduos entrevistados foram distribuídos pelas 
seguintes categorias de espaços, com base na sistematização feita por Marlene Duarte 
Francisco (Francisco, 2005): 
 1. Corredores e Elementos Estruturantes (pontes, viadutos, ruas, rotundas, ciclovias, 

eixos ferroviárias); 
 2. Praças, Largos e Passeios; 
 3. Espaços Comerciais (centros ou núcleos comerciais, mercados, largos de feira); 

4. Espaços Verdes de Recreio e Lazer (parques urbanos, jardins e espaços verdes, 
frentes ribeirinhas ou marítimas, outros espaços de recreio ou lazer); 

 5. Bairros e Povoações. 
 
 A sua distribuição está representada no Quadro 3 e Gráfico 3. 
 

Tipo de Local  
Corredores e Elementos Estruturantes 5% 
Praças, Largos e Passeios 7% 
Espaços Comerciais  7% 
Espaços Verdes de Recreio e Lazer  71% 
Bairros e Povoações 10% 

Quadro 3: Distribuição das categorias dos locais escolhidos (Fonte: autor) 
 
. 
 
  

Sexo dos Inquiridos

Masculino

Feminino
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Gráfico 3: Distribuição das categorias dos locais escolhidos (Fonte: autor) 

 

 Verifica-se uma forte preferência por espaços verdes e outros espaços de recreio ou 
lazer. Os espaços escolhidos dividem-se entre jardins, parques e frentes ribeirinhas ou 
marítimas, com menção especial para: Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, escolhido 
por 3 pessoas; Parque das Nações, com 5 pessoas; e Parque Marechal Carmona, em 
Cascais, também escolha de 5 pessoas. Obteve-se uma grande variedade de escolhas, 
tanto locais próximos da área de habitação como espaços de grande importância para o 
concelho de residência. 

 A seguir, observam-se quantidades aproximadas quanto às restantes categorias. Os 
corredores ou elementos estruturantes escolhidos dizem principalmente respeito à Ciclovia 
do Guincho, com 3 escolhas. Por sua vez, as praças, largos ou passeios são locais de 
passagem frequente de 4 participantes, escolhidos pela grande afluência e centralidade no 
tecido urbano e pela abertura do espaço que se sente nesses locais. 
 
 Os espaços comerciais constituem uma categoria com resultados inusitados, visto 4 
locais descritos tratarem-se de centros comerciais, apesar da definição inicial referir “espaço 
exterior”. Note-se que os centros comerciais são espaços deliberadamente feitos para a 
escala humana, de forma a tornar confortável e reforçar a presença humana, ao contrário 
das áreas urbanas criadas para a escala automóvel, suas contemporâneas e, muitas vezes, 
vizinhas. A distribuição das lojas e a largura e altura dos corredores, entre outras medidas, 
reflectem  a escala da rua multifuncional de outrora (Gehl, 2010). 
 Por último, os bairros ou povoações são igualmente invulgares, ao associarem a 
ideia de um espaço a uma zona urbana de maior tamanho, integrada, não se limitando a um 
espaço público único. Note-se que implica uma certa importância dada conscientemente à 
identidade de um local, durante a sua utilização. 
 
 
 Quanto à frequência da sua utilização, davam-se as seguintes como respostas 
possíveis: Diariamente, Semanalmente, 1 a 2 vezes por mês, 1 a 6 vezes por ano e Menos 
de 1 vez por ano. A distribuição destes dados está representada no Quadro 4 e Gráfico 4. 
 O tipo de frequência de utilização com maior número de pessoas é o tipo de 
frequência semanal, correspondendo a espaços associados a percursos frequentes no 

Categoria do Local

Corredores e Elementos 
Estruturantes

Praças, Largos e Passeios

Espaços Comerciais 

Espaços Verdes de Recreio e 
Lazer 

Bairros e Povoações
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decorrer da semana, seguindo-se a utilização quinzenal/mensal e, em terceiro, a frequência 
diária. Algumas respostas em “Semanalmente” podem também dizer respeito a deslocações 
durante dias úteis ao local de trabalho ou estudo, podendo não ser consideradas como 
deslocações diárias durante a interpretação das possíveis respostas pelos participantes. 
 
 

Frequência de Utilização  
Diariamente 19% 
Semanalmente 38% 
1 a 2 vezes por mês 24% 
1 a 6 vezes por ano 13% 
Menos de 1 vez por ano 5% 

Quadro 4: Frequência de utilização do local (Fonte: autor) 
 
 

 
 Gráfico 4: Frequência de utilização do local (Fonte: autor)  

 
 
 Seguidamente, quanto à hora de visita costume ao local, davam-se como respostas: 
00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-00h e Várias alturas do dia, encontrando-se os resultados 
dispostos no Quadro 5 e Gráfico 5. Observa-se uma maior concentração na utilização em 
várias alturas do dia, assim como na utilização entre as 12 e as 18 horas. Por outro lado, a 
utilização exclusivamente da meia-noite às 6 horas é nula. 
 
 

Período do Dia  
00h-06h 0% 
06h-12h 6% 
12h-18h 36% 
18h-00h 14% 
Várias alturas do dia 44% 

Quadro 5: Período diário de utilização do local (Fonte: autor) 
  

Frequência de Utilização

Diariamente

Semanalmente

1 a 2 vezes por mês

1 a 6 vezes por ano

Menos de 1 vez por ano
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Gráfico 5: Período diário de utilização do local (Fonte: autor) 

 
 Interrogados sobre se utilizariam mais frequentemente o local escolhido, se lhes 
fosse possível, a maioria dos inquiridos afirma que o faria, como indicado no Quadro 6. 
 
 

"Visitaria mais frequentemente?"  
Sim 71% 
Não 23% 

Quadro 6: Distribuição das respostas à questão 2.5 do questionário 
(Fonte: autor) 

 

 Na interpretação das seguintes respostas a perguntas abertas, codificaram-se as 
respostas em várias categorias de avaliação adequadas, podendo existir sobreposição entre 
elas. O propósito deste método é permitir uma análise adequada dos critérios utilizados 
pelos inquiridos. 
 
 Quanto à influência do local nos seus utilizadores, verificaram-se três tipos principais 
de respostas, por vezes coexistentes no mesmo inquirido: efeito tranquilizante ou de 
relaxamento, referindo a aptidão do local para a descontração de quem usufrui dele e fuga 
ao stress diário; motivação para exercício físico; referência indefinida quanto à influência 
positiva sentida no local; nenhuma influência do local; e referência indefinida quanto à 
influência negativa sentida. Esta questão obteve, no entanto, um número significativo de 
respostas que referiam o que os inquiridos apreciam no local, podendo dever-se isto ao seu 
enunciado não ser claro no que pretende; estas respostas foram denominadas como 
“Respostas Inadequadas”. 
 Observa-se que a principal influência sentida pelos indivíduos é o efeito 
tranquilizante e de relaxamento, seguindo-se-lhe a influência positiva vaga que 
possivelmente também inclui mais casos de influência tranquilizante. 
 
  

Período do Dia

06h-12h

12h-18h

18h-00h

Várias alturas do dia
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Influência do Local  
Resposta Positiva Vaga 27% 
Tranquilidade e 
Relaxamento 50% 

Motivação para Exercício 12% 
Nenhuma 2% 
Negativa 2% 
Respostas Inadequadas 17% 

Quadro 7: Avaliação da influência do local (Fonte: autor) 

 

 
Gráfico 6: Avaliação da influência do local (Fonte: autor) 

 
 Em relação a actividades que encontram no local, surgem algumas respostas que 
não se adequam à questão, possivelmente também devendo-se à clareza do enunciado. 
Avaliaram-se as respostas segundo quatro categorias: exercício e actividades físicas; 
eventos e actividades lúdicas, incluindo concertos, jogos tradicionais, exposições e 
actividades de lazer; encontros familiares e sociais; ou nenhuma actividade em específico. 
 As actividades físicas têm a mesma incidência das actividades lúdicas, com 
frequente sobreposição. Menos incidentes são os encontros familiares e sociais, embora 
ainda bastante presentes proporcionalmente. No entanto, é a categoria de nenhuma 
actividade que tem maior frequência. 
 
 

Actividades no Local  
Exercício e Actividades Físicas 31% 
Eventos e Actividades Lúdicas 31% 
Encontros Familiares e Sociais 19% 
Nenhuma 36% 
Respostas Inadequadas 7% 

Quadro 8: Avaliação das actividades no local (Fonte: autor) 
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Gráfico 7: Avaliação das actividades no local (Fonte: autor) 

 
 
 Quanto a segurança sentida na utilização do local, todos os casos responderam 
positivamente. Não é um dado muito surpreendente, tendo em conta que se tratavam de 
locais escolhidos pelos inquiridos e que é provável, como tal, que lhes sejam familiares. 
 
 

"Sente segurança no uso do local?"  
Sim 100% 
Não 0% 

Quadro 9: Distribuição das respostas à questão 3.3 do questionário 
(Fonte: autor) 

 
 
 Questionados quanto a aspectos de que gostem nos locais, as respostas dividiram-
se entre: respostas vagas sobre um grande apreço pelo espaço; atenção à área verde, às 
vistas ou a aspectos estéticos; localização, serviços existentes ou a conveniência da sua 
utilização para a pessoa; luminosidade e abertura do espaço, referindo a sua amplitude ou 
recuo do edificado; tranquilidade ou conforto na utilização do local. 
 Muitas respostas incidiram sobre a área verde e aspectos estéticos, referindo vários 
aspectos que consideram belos no espaço. A tranquilidade e conforto, e localização e 
serviços, evidenciam ainda alguma importância, mesmo que menores. 
 
 

"De que gosta mais no local?"  
Resposta Positiva Vaga 7% 
Área Verde, Vistas e Aspectos Estéticos 61% 
Localização, Serviços e Conveniência 24% 
Luminosidade e Amplitude 8% 
Tranquilidade e Conforto 30% 

Quadro 10: Avaliação de aspectos positivos para o inquirido 
(Fonte: autor) 
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Gráfico 8: Avaliação de aspectos positivos para o inquirido 

(Fonte: autor) 

 
 
 Na interpretação aos aspectos de que não gostam nos locais, sistematizaram-se as 
respostas em: ausência de actividades, equipamentos e serviços relevantes para um espaço 
público de melhor qualidade; desenho e características de construção do local; falta de 
manutenção   o “Desconforto Relacionado com Utilizadores e Envolvente” refere-se ao 
desconforto causado pelos seus utilizadores, como indivíduos sem hábitos de educação ou 
pessoas sem abrigo, e por características do espaço em redor, como elevado trânsito. 
 Mesmo que em proporção inferior do que o desconforto com restantes utilizadores ou 
área envolvente, foram especialmente interessantes as respostas quanto a características 
de construção ou de desenho do espaço. Enquanto utilizadores, os inquiridos demonstraram 
ter uma noção muito clara dos aspecto construtivos que prejudicam o uso do espaço, sendo 
uma opinião muito útil para a identificação de problemas num espaço público. 
 
 

"De que gosta menos?"  
Ausência de Actividades, Equipamentos e Serviços 8% 
Desenho e Características de Construção 33% 
Falta de Manutenção do Espaço 19% 
Desconforto Relacionado com Utilizadores e Envolvente 39% 
Nada 13% 

Quadro 11: Avaliação de aspectos negativos para o inquirido 
(Fonte: autor) 
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Gráfico 9: Avaliação de aspectos negativos para o inquirido 

(Fonte: autor) 

 
  
 As alterações sugeridas pelos inquiridos baseiam-se nas duas questões anteriores, 
sendo avaliadas em: melhorias em construção ou no desenho do local; desenvolvimento de 
actividades ou criação de equipamentos e serviços vários; maior manutenção do espaço; 
alteração ao trânsito automóvel, normalmente orientada para a sua diminuição ou mesmo 
proibição, com um único caso a sugerir um aumento de trânsito; educação cívica ou 
melhoria de condições de segurança, a maior parte dos comentários incidindo sobre a 
educação de donos de cães; ou nenhuma sugestão. 
 Acompanhando os resultados da questão anterior, grande parte das sugestões são a 
respeito da construção ou do desenho do espaço, demonstrando também ideias definidas 
quanto a possíveis melhorias nesse aspecto. O desenvolvimento de actividades e criação de 
equipamentos e serviços também está bastante presente nas mudanças propostas. 
 
 
 

Alterações Sugeridas  
Construção e Desenho do Espaço 46% 
Desenvolver Actividades, Equipamentos e Serviços 32% 
Melhor Manutenção 18% 
Alterações ao Trânsito 8% 
Educação Cívica e Melhoria de Condições de Segurança 10% 
Nenhuma Sugestão 15% 

Quadro 12: Avaliação de alterações sugeridas (Fonte: autor) 
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Gráfico 10: Avaliação de alterações sugeridas (Fonte: autor) 

 
 
 A importância do local para si ou para a área envolvente, percebida pelos indivíduos, 
obteve respostas semelhantes às da questão sobre aspectos de que gostam no local, tal 
podendo dever-se à proximidade conceptual das três. Para um indivíduo, a importância de 
um espaço para si será possivelmente a mesma que considera ser para outros, assim como 
tratarem-se de aspectos de que gosta no local, observando-se isto na relativa coincidência 
das respostas, como é possível notar no gráfico 11. Surge, no entanto, uma tendência 
adicional de respostas quanto à importância para a área envolvente, referindo a importância 
do espaço para o turismo na área. Dividiram-se então as respostas em: respostas vagas 
sobre a importância do local para o indivíduo e para o restante; exaltação do contacto com a 
natureza; elogio aos serviços, à sua conveniência ou localização; local privilegiado para 
actividades físicas, de lazer ou relaxamento, frequentemente as três em conjunto; encontro 
social; nenhuma importância referida. 
 Para o indivíduo, é o lazer a principal importância dos locais para si. Para a área em 
redor, continua a ser o lazer o principal tipo de importância, mas outros tipos mostram maior 
expressão, particularmente o relativo à localização, serviços e conveniência. É também 
interessante reparar no valor que dão ao local como incentivador de turismo. 
 
 
  

Importância para o Inquirido  
Importância Indefinida 20% 
Contacto com a Natureza 15% 
Localização, Serviços e Conveniência 23% 
Lazer, Actividades Físicas e Relaxamento 40% 
Encontro Social 21% 
Nenhuma 8% 

Quadro 13: Avaliação da importância para o inquirido 
(Fonte: autor) 
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Importância para a Área Envolvente  
Importância Indefinida 12% 
Contacto com a Natureza 26% 
Localização, Serviços e Conveniência 32% 
Lazer, Actividades Físicas e Relaxamento 36% 
Encontro Social 24% 
Turismo 12% 
Nenhuma 1% 

Quadro 14: Avaliação da importância para a área envolvente 
(Fonte: autor) 

 
 

 
Gráfico 11: Avaliação da importância do local (Fonte: autor) 

 
 
 Como considerações finais à metodologia, notou-se alguma dificuldade na 
codificação das respostas devido à utilização de perguntas em aberto; porém, o seu uso 
permitiu a obtenção de respostas valiosas. Por outro lado, foram obtidas respostas 
inadequadas às questões, em parte possibilitadas pela natureza do questionário, mas 
também provavelmente devidas a enunciados de menor clareza. 
 
 Após leitura das respostas, é evidente que o público em geral é capaz de identificar 
as melhores e piores características dos espaços urbanos com que interage, avaliando-os 
segundo critérios estéticos, funcionais ou de conforto humano. Mostrou-se também bastante 
claro que o público está bastante ciente de alterações necessárias a uma melhor qualidade 
e utilização do espaço, sendo um aliado indispensável para um planeamento saudável do 
espaço público urbano. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A dissertação, de tema tão vasto e de tantos aspectos a ter em consideração, 

procurou tocar de leve em diversos sub-temas a considerar e permitir futuramente um 

estudo dedicado à concepção do espaço  para uma vivência humana em qualidade. Na 

elaboração deste trabalho, deparei-me com um  veio contínuo de informação relevante, 

proveniente de áreas de estudo diversas, tangentes ao espaço e ao ser humano, tendo 

procurado resumir a minha opinião pessoal e indagação bibliográfica de modo adequado. 

 

 O conceito de espaço público revelou-se mutável e, ao mesmo tempo, constante. 

Depende do desenho urbano e planeamento existente, ou da ausência deste, devido a ser 

parte constituinte da própria cidade. É alterado de acordo com aspectos sociais, económicos 

e estéticos, entre outros, apresentando uma morfologia geralmente muito característica da 

sociedade em que se insere. Por outro lado, o conceito de espaço público apresenta uma 

consistência derivada da separação natural entre vida privada ou familiar e vida pública. 

Existirão diferenças quanto à sua expressão física ou arquitectónica, mas existirá sempre a 

vida pública e a vida privada. 

 

 No que lhe diz respeito, a influência recíproca do espaço sobre os seus utilizadores é 

uma relação complexa e de várias vertentes. Exige um esforço em conjunto de diversas 

áreas académicas, sendo de grande utilidade o emprego de multidisciplinaridade na 

concepção do espaço público. 

 Para melhor adequação da concepção do espaço público urbano às necessidades 

humanas, demonstrou-se necessário procurar a presença do ser humano enquanto 

elemento convidativo do espaço, ou seja, não tomar por garantida a utilização de um espaço 

e reforçar a atracção de utilizadores, com o objectivo de criar espaços de qualidade em vez 

de espaços apenas funcionais. A multifuncionalidade dos espaços e uma oferta coerente de 

actividades e serviços constituem um importante convite a maior utilização por pessoas. Por 

último, também provou-se indispensável a manutenção da escala humana nos espaços de 

trânsito pedestre, que existia antigamente “de forma natural”. Recentes alterações profundas 

à nossa sociedade tornaram fulcral a atenção dada por planeadores e urbanistas à escala 

humana do espaço público urbano. 

 Sugere-se assim, como possível investigação futura, a pormenorização e estudo 

prático da fragmentação da escala humana nas cidades e dos procedimentos de restauro 

praticáveis na generalidade das urbes terrestres. 
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ANEXO A 

Figura 1: quatro princípios de planeamento de tráfego automóvel 

Fonte: GEHL, Jan (2010). Cities for People. Washington: Island Press, p.235. 
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ANEXO B 

Figura 2: estratégias para convidar ou repelir o contacto humano 

Fonte: GEHL, Jan (2010). Cities for People. Washington: Island Press, p.237. 
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ANEXO C 

Figura 3: critérios de qualidade de espaços para a utilização pedestre 

Fonte: GEHL, Jan (2010). Cities for People. Washington: Island Press, p.239. 
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ANEXO D 

Figura 4: actividade do espaço público através da concepção do andar térreo de edifícios 

Fonte: GEHL, Jan (2010). Cities for People. Washington: Island Press, p.241. 
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ANEXO E 

Figura 4, 5, 6: soluções para problemas frequentes na concepção do espaço 

Fonte: GEHL, Jan (2010). Cities for People. Washington: Island Press, p.243-245. 
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ANEXO F 

Cachinhos Dourados e os Três Ursos 

Fonte: Wikipedia 

 

 Originalmente criada por Robert Southey em 1837, foi adaptada por Joseph Cundall 

em 1849 para a versão mais conhecida actualmente, em que uma menina de cabelos louros 

explora a casa de uma família de três ursos. 

 Na cozinha, encontra três tigelas de papas, que prova. A primeira estava demasiado 

quente, a segunda já tinha arrefecido e a terceira estava ideal (“just right”, na versão 

original). 

 Na sala, encontra três cadeiras de diferentes tamanhos, em que se senta. A primeira 

e maior estava demasiado desconfortável, assim como a segunda mas, assim que se 

sentou na terceira, a mais pequena, esta partiu-se. 

 Por fim, nos quartos, encontra também três camas de tamanhos distintos, nas quais 

se tenta deitar. A primeira era demasiado dura, a segunda demasiado macia, a terceira 

estava just right. Nessa, Cachinhos Dourados adormece, sendo acordada mais tarde pelos 

ursos, surpresos com a invasão do seu lar. Assustada, Cachinhos Dourados foge pela 

janela do quarto, não voltando a entrar numa casa sem ser convidada. 
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ANEXO G 

Enunciado do questionário 

 

Público e Paisagem - Perspectiva Humana no Espaço Urbano 

Para o preenchimento do seguinte questionário, entenda “espaço público urbano” como o 

espaço exterior de acesso livre e de uso colectivo em área urbana, correspondente às ruas, 

praças, espaços verdes, margens fluviais e marítimas e outros espaços não pertencentes ao 

domínio privado. 

 

1. QUESTÕES PESSOAIS 

1.1. Idade: 

1.2. Sexo:  

1.3. Concelho de Residência: 

 

2. LOCAL E IMAGEM 

Considere um espaço público urbano que lhe seja familiar.  

2.1. Indique, por favor, o nome ou a morada do local. 

2.2. Descreva brevemente o local a quem não o tenha visto. 

2.3. Visita o local com que frequência? 

(Opções: Diariamente, Semanalmente, 1 a 2 vezes por mês, 1 a 6 vezes por ano, Menos de 1 vez por ano) 

2.4. Visita o local a que hora do dia? 

(Opções: 00h-06h, 06h-12h, 12h-18h, 18h-00h, Várias alturas do dia) 

2.5. Visitaria mais frequentemente, se lhe fosse possível? 

(Opções: Sim, Não) 

 

3. EXPERIÊNCIA 

3.1. Como pensa que o local o influencia? 

3.2. Indique, se existirem, actividades no local que tenha visto e que não encontre com 

frequência no seu dia-a-dia. 

3.3. Sente segurança no uso do local? 

 

4. OPINIÃO PESSOAL 

4.1. De que gosta mais no local? 

4.2. De que gosta menos? 

4.3. Que mudanças faria? 

4.4. Qual considera ser a importância do local para si? 

4.5. Por fim, qual considera ser a importância do local para a área urbana que o rodeia? 


