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RESUMO 

 

No contexto do debate sobre o desenvolvimento sustentável da cidade actual, a 

presente dissertação aborda a problemática da mistura urbana, nomeadamente, da 

mistura de usos. 

As cidades sofreram, no último século, grandes mudanças, justificadas acima de 

tudo pelo crescimento demográfico na decorrência da industrialização e consequente 

expansão urbanística, e são hoje caracterizadas por uma população com perfis de 

vida muito diversificados. Perante cidades permanentemente instáveis e inconstantes, 

vê-se a necessidade de novas formas de organização urbana que privilegiem acima 

de tudo as pessoas e a sua qualidade de vida. 

A mistura funcional, ou seja, a concentração e coexistência de vários usos e 

actividades numa mesma área urbana, aparece então com a intenção de contribuir 

não só para a melhoria da vida social, tendo em conta uma maior interacção com o 

espaço urbano, mas também para um uso mais sustentável dos recursos naturais e do 

território. 

A investigação teórica é acompanhada por uma componente prática que incide no 

projecto de reurbanização do centro do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, assente na 

premissa da concentração de diferentes usos. 

 

 

Palavras-chave: mistura de usos, diversidade, concentração, proximidade, espaço 

público, cidade.  
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ABSTRACT 

 

In the context of the sustainable development’s debate of the today city, the present 

dissertation discusses the problem of urban mix, in particular of mixed-uses. 

The cities have suffered in the last century major changes, above all justified by 

population growth in industrialization and the consequent urban sprawl, and today are 

characterized by a population with very diverse profiles of life. In the presence of cities 

permanently unstable and fickle, one sees the need for new forms of urban 

organization that privilege above all people and their quality of life. 

The mixed-use development, that is, concentration and coexistence of different uses 

and activities within the same urban area, then appears with the intention not only to 

contribute to the improvement of social life, given a greater interaction with the urban 

space, but also for a more sustainable use of natural resources and territory. 

A theoretical investigation is accompanied by a practical component that focuses on 

the redevelopment project of the Bairro Padre Cruz center, in Lisbon, based on the 

premise of concentrating different uses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da industrialização, na primeira metade do século XIX, até aos dias 

de hoje, as cidades e as sociedades presenciaram algumas das maiores mudanças de 

sempre.  

O exagerado crescimento demográfico das cidades conjugado com o rápido 

desenvolvimento dos transportes e das tecnologias de informação e comunicação 

foram determinantes para a configuração das cidades em que vivemos. Numa cidade 

extensiva que cresce na horizontal e se espraia no território, “o desenvolvimento dos 

meios de transporte dá a seguir possibilidades novas de escolha das localizações 

residenciais provocando reagrupamentos de populações sobre bases que podem pôr 

em causa a coesão social e urbana.” (Ascher, 2010: 72) 

Esta mudança na relação distância-tempo, fez com que a proximidade local, na vida 

do quotidiano, perdesse importância e fosse negligenciada. 

 

Numa era marcada pela produção e o consumo em massa, a sistematização e a 

racionalização tornaram-se paradigmas característicos dessa época, aplicados 

inclusivamente na organização e planeamento urbano.  

Uma das principais medidas nessa adaptação das cidades à sociedade industrial, 

passou por um planeamento da cidade assente na divisão do território por zonas 

monofuncionais: “a lógica funcionalista zonifica a cidade por funções e determina a 

concepção urbana por sistemas independentes – sistema de circulações, o sistema 

habitacional, o sistema de equipamentos, o sistema de trabalho, o sistema de recreio, 

etc – sistemas esses que se localizam no território autonomamente, em função de 

lógicas próprias e de problemas específicos” (Lamas, 2010:303). 

Naturalmente, este método de divisão da cidade por zonas especializadas numa 

única função, não oferece a flexibilidade que a cidade exige para se adaptar às 

necessidades dos seus habitantes cada vez mais inconstantes e diversas. 

É perante este cenário, que surge a necessidade de rever o método organizacional 

estruturado por áreas de usos mistos e reflectir sobre as suas qualidades e benefícios, 

agora ainda mais pertinentes. 

 

Com esta dissertação pretende-se então, perceber alguns dos desafios, com que a 

cidade actual se confronta, bem como os seus fundamentos, e investigar quais as 

soluções que as áreas assentes numa mistura funcional podem oferecer. 
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Compreender como a mistura funcional serve de suporte à vida do quotidiano, 

fortalece as relações sociais, favorece a segurança nas ruas, contribui para a coesão 

social e territorial, e traz benefícios em termos ambientais são também pontos 

fundamentais do texto que se segue.  

 

Numa primeira parte é feita uma introdução histórica analisando o percurso do 

desenvolvimento urbano assente numa mistura de usos pela história do urbanismo, 

como evoluiu nas várias épocas e as diferentes interpretações que sofreu. 

Seguidamente, abordam-se não só o conceito da mistura funcional, como também 

numa dimensão mais ampla, outros tipos de mistura urbana: mistura social e de 

domínios público e privado, também eles determinantes para uma melhor 

compreensão da mistura funcional. Na terceira parte estuda-se a aplicação do 

conceito a diferentes escalas urbanas desde a cidade ao edifício, passando pelo bairro 

e quarteirão. 
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2. DA CIDADE TRADICIONAL À CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

O conceito da mistura de usos é algo que remonta aos primórdios da civilização 

romana. Nas suas cidades, o fórum e a praça cívica encontravam-se sempre no centro 

e os edifícios envolventes pertenciam a empresas e lojas. O facto de as ruas estarem 

bem organizadas e planeadas não impedia que edifícios de diferentes dimensões, 

importâncias e funções se intercalassem e misturassem (Coupland, 1997: 32). 

A rua servia não só para circulação, como também para comércio e a praça era 

vista como “lugar de encontro cívico-social” (Lamas, 2010:148). 

Mais tarde na idade média, a malha urbana altera-se tornando-se mais orgânica, 

mas mantêm-se os princípios de organização funcional: o mercado “é o espaço aberto 

e público por excelência e a função comercial prolonga-se pelas ruas”, a praça por sua 

vez detém “funções importantes de comércio e reunião social” (ibidem:154). 

Verificamos assim, que até ao início do seculo XIX, as várias funções e actividades 

coexistiam “até à escala do lote” (Ascher, 1998:166) e “o desenho das cidades e a 

composição urbana foram utilizando as mesmas ferramentas, ou seja, o mesmo 

sistema de composição de relações entre os elementos morfológicos, ou partes da 

cidade, e o espaço urbano” (Lamas, 2010:227). 

 

 

Figura 1 - Braga Medieval, 1594. 



DIVERSIDADE E MISTURA DE USOS NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

PROJECTO PARA UM NOVO CENTRO NO BAIRRO PADRE CRUZ 

4 
 

É então aí, que se iniciam as maiores transformações urbanas: “é um período de 

embate na industrialização e de forte crescimento demográfico” (ibidem:203). 

Inicialmente, a ruptura passou apenas por uma expansão urbana, deixando as 

cidades de ser, como na cidade tradicional, “uma entidade física delimitada” 

(ibidem:203). Mas com o decorrer da industrialização e o aumento do consumo e das 

trocas comerciais, tornou-se indispensável adaptar a cidade aos paradigmas 

dominantes do urbanismo de então: a racionalidade, a funcionalidade, a simplificação 

e a especialização (Ascher, 2010: 59).  

O elevado crescimento demográfico deu lugar a uma expansão de território 

acelerada e consequentemente a novas formas de cidade. Essa expansão urbana foi 

facilitada pelo desenvolvimento na área dos transportes, pois as velocidades de 

circulação aumentaram e todo o território passou a ser muito mais acessível 

(ibidem:29). Com as novas possibilidades de localização de residência e das 

actividades, surgiram “bairros residenciais destinados às camadas sociais mais baixas 

e subúrbios industriais para as fábricas e para os seus operários” (ibidem:28).  

Nasceu, assim, uma nova forma de planear as cidades, mais racional e que 

estimulava a expansão periférica. 

 

Este urbanismo previa um plano baseado numa estrutura urbana hierarquizada, 

assente no conceito de “zonning”. Este passa pela “repartição racional das 

necessidades da vida urbana: habitação, trabalho, lazer, permitindo regulamentar o 

mercado fundiário, bloqueando a sobredensificação, definindo o bairro e controlando o 

crescimento urbano.” (Lamas, 2010:276) 

Um dos períodos determinantes para a tomada desta medida estruturante do 

urbanismo moderno, foi a fase de mudança entre as duas grandes guerras: “é o 

período “heróico” das formulações teóricas e experimentações” (ibidem:300). 

Contrariamente à cidade tradicional, onde os vários usos e actividades “coexistiam 

no mesmo bairro, no mesmo quarteirão, no mesmo prédio” (ibidem:304), no urbanismo 

moderno o zonning tem como objectivo “a autonomização e independência física dos 

vários sistemas entre si, ou seja, os vários elementos que estruturam a cidade 

deixaram de se relacionar espacial e formalmente” (ibidem:303). É com esta medida 

que a cidade moderna se distancia mais da cidade tradicional, levando mesmo a 

deixar de haver qualquer ligação entre elas (ibidem:300). 

Esta lógica de desenho urbano por zonas independentes, vai levar “à monotonia 

visual e à falta de significação dos espaços” (ibidem:304). 
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Uma das razões para esta divisão de funções era a rapidez que trazia aos 

processos de projectar e de construção, pois desta forma, em cada zona, todos os 

edifícios se regiam pelas mesmas regras e programas (ibidem:346, 361). 

 

 

Figura 2 - Confronto entre uma composição tradicional e uma composição moderna num bairro 

residencial, 1931. 

 

Este método de organização territorial contribui para novas formas de 

relacionamento e consequentemente novos métodos de segregação da população, 

pondo em causa a coesão social (Ascher,2010:39). 

A importância da proximidade na vida quotidiana diminuiu: “o bairro é muito menos 

o lugar de integração das relações, de amizade, familiares, profissionais, cívicas; os 

vizinhos mais próximos são cada vez menos os amigos, os pais, os colegas, salvo 

nalguns guetos de ricos e de pobres.” (ibidem:63). 

O desenvolvimento acelerado das novas tecnologias gerou laços sociais muito mais 

numerosos e variados, mas também muito mais frágeis e instáveis (ibidem:71). 

Outros factores contribuíram para esta sociedade tão diversificada e complexa, 

como: a diminuição do número de membros de cada agregado familiar, com um 

número cada vez maior de agregados unipessoais; o aumento das actividades de 

lazer; a facilidade de viajar; o aumento das distâncias percorridas pelos citadinos no 

seu dia-a-dia; e a multiplicação de centros comerciais, ao contrário do pequeno e 

médio comércio, que tendeu a diminuir (ibidem: 100, 101). 

Com a expansão urbana surgiram também alguns dos principais problemas 

urbanos, ainda presentes actualmente, como:  
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- a substituição da habitação pelo sector terciário nos centros históricos, levando à 

sua desertificação e consequente degradação;  

- o crescimento desmedido e desorganizado dos subúrbios, com um fraco suporte 

de infra-estruturas técnicas e sociais, que geram a condições de vida deficientes;  

- a segmentação etária da população, em que as faixas etárias mais altas 

permanecem nos centros das cidades, enquanto as mais jovens se mudam para as 

periferia;  

- os congestionamentos do trânsito, provocados pelo aumento dos movimentos 

pendulares casa-trabalho;  

- o desaparecimento dos espaços públicos e verdes (CESUR, 2009:7, 8). 

 

A modernização tornou-se também um paradoxo porque o desenvolvimento da 

ciência e das técnicas e a acelerada circulação de informação trouxeram novos 

problemas ambientais ligados à poluição. A expansão das cidades e consequente 

dispersão urbana, devido à forte mobilidade individual que implicaram, provocaram um 

aumento exponencial de emissões de CO2. Estes factos acentuaram a incerteza em 

relação ao futuro, e obrigaram a levantar questões ligadas ao desenvolvimento 

sustentável. Tornou-se uma necessidade minimizar este uso desmedido do transporte 

individual e uma forma de o fazer era jogando com as densidades, como por exemplo, 

concentrando vários usos numa mesma área urbana. (Ascher, 2010:149) 

 

A população passou a estar sujeita a uma enorme variedade de escolhas, o que 

levou a “perfis de vida e de consumo cada vez mais diferenciados” (ibidem:40). Essa 

diferenciação social e a diversificação da procura entraram em conflito com os 

princípios industrialistas da produção em massa, repetitiva, e do extremo racionalismo 

(ibidem:51), obrigando a equacionar questões como a mistura e a diversidade sociais 

nas cidades actuais. 

Foi, então, no final dos anos 60 que surgiram pela primeira vez algumas críticas 

contra o urbanismo moderno (ibidem:51) e, mais tarde, na década de 80, que 

realmente se começou a questionar muitos dos princípios do modernismo (ibidem:32). 

Surgiu uma atitude mais reflexiva e flexível que adveio duma sociedade mais 

complexa (ibidem:79): “arquitectos, sociológicos, outros profissionais, e a população 

em geral constatavam a pobreza espacial, funcional e qualitativa das periferias 

organizadas pelo urbanismo operacional” (Ressano Garcia Lamas, 2010:386). 
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O “novo urbanismo” (Ascher, 2010:60) iria gerar alterações profundas nas formas 

de concepção e gestão das cidades. 

“Que se passa com as noções de distância, de continuidade, de densidade, de 

diversidade e de mistura, quando as velocidades de deslocação de bens, da 

informação e das pessoas aumentam de forma considerável? Que se passa com os 

equipamentos colectivos e os serviços urbanos numa sociedade com práticas e com 

necessidades cada vez mais variadas e individualizadas? Como decidir e agir para o 

bem da colectividade numa sociedade em mudança e diversificada?” são algumas das 

questões pertinentes que Ascher põe (ibidem: 79). 

 

Procura-se agora uma ”recuperação do passado” (Ressano Garcia Lamas, 

2010:388) e quer-se adoptar uma “posição mais ecléctica e com maior abertura aos 

contributos da história, mesmo os mais recentes aí incluindo a reavaliação do 

moderno” (ibidem:390). 

Com a crescente diversidade de territórios e de práticas urbanas, tornam-se 

necessárias novas normas que permitam caracterizar um lugar, quanto ao seu 

contexto, ao seu ambiente, à sua acessibilidade e à disponibilidade de equipamentos e 

serviços urbanos (Ascher, 2010:82). 

Ao contrário do modernismo, que procurava a “simplificação e repetição das 

funções urbanas”, de que são exemplo o zonamento e as grandes urbanizações, o 

novo urbanismo procura, não tanto a “simplificação de realidades complicadas”, mas 

acima de tudo, “a conjugação de territórios e situações complexas” (ibidem:83). 

Considera que a durabilidade e o sucesso se alcançam pela variedade e flexibilidade. 

Nega as respostas monofuncionais, considerando-as “frágeis e pouco adaptáveis”, e 

encara as soluções multifuncionais como formas mais eficazes de enfrentar as 

evoluções e a variedade de circunstâncias (ibidem:83). 

Nuno Portas, descrevendo a distinção entre área-centro e área-residência, acentua 

esta ideia: “algumas das mais válidas propostas recentes procuram a quase-fusão de 

um e outro pólo em mega-estruturas e o desafio que é posto hoje à pesquisa reside 

mesmo na re-fundação de morfologias urbanas de nova-dimensão que estruturem a 

cidade como arquitectura mas envolvendo nesse projecto todas as funções urbanas” 

(Portas, 2007:150). 

Surgem também várias iniciativas que contribuem para a noção de que “os 

sistemas urbanos e territoriais devem ser assumidos como um elemento estratégico 

do desenvolvimento, enquanto forma de organizar a concentração, de promover 
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economias de aglomeração, de consolidar factores de competitividade e de mobilizar 

os espaços de influência das cidades” (CESUR, 2009:7).  

Algumas orientações estratégicas sugerem: “criação de novas centralidades 

urbanas no interior das áreas metropolitanas; reconstrução e requalificação urbanas, 

bem como a qualificação ambiental dos espaços urbanos e valorização de factores 

geradores de novas identidades; reforço e consolidação de um sistema urbano 

equilibrado em termos nacionais, baseado na rede das cidades de média dimensão, 

que assegure qualidade de vida e condições ambientais” (ibidem:7). 

No centro destas orientações está uma das preocupações mais debatidas na 

actualidade - a coesão social. 

 

Procura-se, então, reabilitar ambientes urbanos, fundamentados na diversidade das 

actividades e dos públicos, e ordenar as vias urbanas de modo a organizar a sua 

coexistência e diminuir a separação dos diversos fluxos e actividades.  

Os transportes públicos ganham, agora, especial importância a nível ecológico, nas 

zonas densas e nos grandes eixos. 

Como refere Ascher “o maior desafio é portanto o de conseguir organizar a mistura 

funcional à escala da aglomeração no seu conjunto e isso passa mais pela eficácia 

nos sistemas de deslocação do que pelo jogo da proximidade imediata” (Ascher, 

2010:157). 
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3. MISTURA URBANA 

 

A cidade é constituída por um grande número de elementos de uma enorme 

diversidade entre si. Segundo Jacobs isso acontece porque “as cidades são geradores 

naturais de diversidade” (Jacobs, 2000:159) e “seja de que espécie for, a diversidade 

gerada pelas cidades repousa no facto de que nelas muitas pessoas estão bastante 

próximas e elas manifestam os mais diferentes gostos, habilidades, necessidades, 

carências e obsessões” (ibidem:161). 

Deste modo, para atender a essa diversidade é necessário reflectir e planear a 

mistura dos vários elementos no meio urbano, a sua coexistência e correlação, de 

forma a tirar partido dos benefícios que essa mistura pode trazer à vida do quotidiano 

das cidades e, assim, conseguir que essa diversidade se torne sinónimo de vitalidade. 

Dada essa diversidade de elementos, a mistura pode existir a vários níveis. 

Destacam-se como mais importantes a mistura funcional, social e de domínios público 

e privado. 

 

3.1. MISTURA FUNCIONAL  

 

Como referido no capítulo anterior, foi depois da revolução industrial que o conceito 

da mistura funcional ganhou maior relevância, acima de tudo por ser um dos princípios 

fundamentais para uma cidade mais sustentável, preocupação muito presente no fim 

da industrialização: “a qualificação dos espaços públicos e a promoção da mistura de 

usos surgem como alternativa saudável para contrariar o congestionamento viário, a 

poluição atmosférica e o ruido de motorização privada.” (CESUR, 2009:27) 

 

Assim, a coexistência de vários usos numa mesma área urbana pretende oferecer 

uma maior acessibilidade e proximidade entre funções, bem como “aumentar a 

complexidade urbana nos tecidos existentes, criando novas áreas de centralidade” 

(ibidem:30). A proximidade entre habitação, emprego e serviços, promove uma 

mobilidade pedonal e por bicicleta em vez da elevada dependência do transporte 

individual actual. 

A mobilidade é um dos pontos essenciais deste tema, pois um dos principais 

objectivos da coexistência de vários usos consiste em aumentar as alternativas de 

meios de transportes (o transporte colectivo e não motorizado) diminuindo a 
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dependência do automóvel, de modo a devolver valor à proximidade e recuperar a 

convivência no espaço público (ibidem:29). 

 

 

Figura 3 – Rua Garrett no Chiado, um dos pontos de maior movimento de Lisboa. 

 

O desenvolvimento de ligações urbanas em transporte público é o principal método 

para reduzir o congestionamento e as poluições sonora e ambiental, mas existem 

outras soluções como as restrições ao estacionamento, a existência de modos suaves 

de redução de velocidade (como diminuir o numero de faixas e alargar os passeios) e 

a oferta de estacionamento subterrâneo nas zonas mais movimentadas: “é pertinente 

encontrar o equilíbrio entre a acessibilidade e a mobilidade, designadamente através 

do controlo do espaço de circulação automóvel e do seu estacionamento” (ibidem:46). 

Ao facilitar a acessibilidade a diversos usos simultaneamente, promove-se uma 

maior mobilidade pedonal para a satisfação de necessidades básicas, e outras, 

reduzindo a necessidade de transportes motorizados. 

Nuno Portas acrescenta ainda que “o custo de sistemas muito mais complexos e 

elaborados para a comunicação (seja de transportes, galerias, pontes, pátios, pisos 

artificiais, etc.), aparece justificado pelo aumento de acessibilidade” (Portas, 

2007:140). 

A concentração de actividades terciárias nos principais nós do sistema de 

transportes colectivos, também é uma forma de fomentar o uso dos transportes 

públicos, tornando-se uma alternativa mais atractiva em relação ao transporte 

individual.  

Logo, a coexistência de funções em sítios de residência ou de emprego, onde não 

há dependência do automóvel para executar um diverso conjunto de actividades 
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quotidianas, contribui para a redução dos trajectos com maior impacte ambiental 

negativo (emissão de gases, ruido e ocupação do espaço público) (CESUR, 2009:51). 

 

O aumento da complexidade dos tecidos urbanos, já falado acima, é feito através 

da ligação de tecidos velhos com novos, perto de zonas já estáveis, dotadas das infra-

estruturas e equipamentos necessários. Isto tem como objectivo controlar a dispersão 

urbana e limitar a ocupação massiva do território (ibidem:29). 

Essa conexão dos tecidos implica renovar e recuperar áreas degradadas, espaços 

vazios e abandonados no interior dos núcleos urbanos - vazios urbanos - e 

condicionar a construção nova noutras áreas da cidade “enquanto existam espaços 

infra-estruturados desocupados” (ibidem:30).  

Esses vazios urbanos são “uma oportunidade para adicionar diversidade e 

complementaridade de usos, requerendo contudo um forte empenho das autoridades 

públicas devida às pressões imobiliárias associadas” (ibidem:72). 

 

A diversidade funcional encara espaço público como factor de integração, isto é, 

promove “a densidade e a ocupação frequente do espaço público pelos cidadãos, sem 

importar a sua condição social” (ibidem:30), fomentando a coesão e a segurança. O 

espaço público passa a ser espaço de convívio em vez de ter o papel principal de 

espaço canal para automóveis. A sua eficácia e segurança resultam das suas 

dimensões, desenho e qualidade, mas acima de tudo depende de um uso intensivo do 

solo pelas pessoas. 

A actividade pedonal é encorajada por estímulos visuais, como montras de lojas 

perspectivas de rua, esplanadas, etc., e pelo sentimento de segurança, criado 

principalmente pela presença de outras pessoas, ou seja, uma maior vivencia das ruas 

estimula as deslocações pedonais (ibidem:75). 

 

É importante destacar o conceito de urbanidade porque também ele se relaciona 

com a capacidade dos espaços públicos e da cidade promoverem uma vida urbana 

intensa. Define-se como uma “forma de viver cultural e social” que implica uma “atitude 

tolerante, voltada para o exterior” (Sieverts, 2003:19) com que se relacionam entre si 

os habitantes da cidade. Nos últimos tempos verifica-se uma diluição da actividade 

social e do contacto social espontâneo devida à melhoria das condições habitacionais 

e de locais de trabalho, que nos permitem realizar nesses espaços privados muitas 

das actividades antes realizadas em espaço publico. Desta forma, há uma redução do 

espaço público como espaço de encontro (ibidem:22).  
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A mistura de usos tenta persuadir as pessoas a voltar a vivenciar mais esse 

espaço. Não basta responder às necessidades de consumo actuais, mas também 

contribuir para uma maior oferta de “espaços de identidade, de encontro e de coesão 

social” (CESUR, 2009:49). 

 

Torna-se fundamental garantir ligações urbanas entre toda a cidade e promover um 

planeamento que reabilite as ruas como lugar de actividades distintas e de convívio e 

encontro, onde o “espaço público tem uma função insubstituível” (ibidem:49).  

Há que arranjar formas urbanas que “permitam e potenciem as vivências de 

proximidade, reabilitando o espaço público como local de encontro e interacção social, 

a rua principal do bairro e as praças como áreas de concentração de comércios e 

serviços de apoio à vida quotidiana” (ibidem:49,50).   
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3.2. MISTURA SOCIAL 

 

Um desenvolvimento urbano sustentável implica intervir também no domínio social 

e isso acontece “através da mistura funcional das actividades, da equidade no acesso 

aos equipamentos e serviços e da coexistência de vários estratos sociais no mesmo 

espaço” (CESUR, 2009:39). Porém, o agrupamento de populações diversificadas não 

acontece naturalmente nas cidades. É habitual haver concentrações e segregações de 

populações conforme o seu estatuto social, económico, costumes, gostos, etc. É 

necessário, então, arranjar uma forma em que os diferentes grupos sociais convivam, 

se conheçam e confrontem as suas ideias, os seus ideais e as suas interpretações do 

mundo.  

 

Os primeiros contactos sociais criados nas áreas urbanas acontecem entre a 

vizinhança do bairro (Jacobs, 2000:146). 

Um bairro efectivo consegue atrair novos moradores e mesmo acolher pessoas só 

por um período de tempo limitado, mas essa evolução não se processa 

automaticamente: “para a autogestão de um lugar funcionar, acima de qualquer 

flutuação de população deve haver a permanência das pessoas que forjaram a rede 

de relações do bairro. Essas redes são o capital social urbano insubstituível.” (Jacobs, 

2000:150,151). Para que um bairro conserve esse grupo de pessoas, a cidade precisa 

de ter uma certa “fluência e mobilidade de usos” (ibidem:152), de modo a oferecer 

uma vasta diversidade de opções e assim conseguir adaptar-se às alterações 

ocorridas ao longo da vida das pessoas, mudanças de emprego, de rendimentos, 

interesses e gostos.  

A acentuar esta ideia, Jacobs refere que “o conjunto de oportunidades de todo o 

tipo existente nas cidades e a espontaneidade com que essas oportunidades e opções 

podem ser usadas são um trunfo – não uma desvantagem – para encorajar a 

estabilidade do bairro” (ibidem:152). 

 

Foquemo-nos agora mais na vida social da rua. A vida social pública é essencial 

porque é em estabelecimentos públicos e nas próprias ruas e passeios que se juntam 

aleatoriamente pessoas desconhecidas. São esses diversos contactos do quotidiano, 

que nascem com o tempo, que estabelecem a confiança na rua. Fala-se dos contactos 

nos cafés, na mercearia, na padaria, no quiosque, na farmácia, comércio tradicional, 

etc. 
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“Ruas impessoais geram pessoas anónimas” (ibidem:61), isto é, se não existir essa 

vida pública gerada por essa diversidade de estabelecimentos não há nada que una 

as pessoas e as faça conhecerem-se, tornando-as portanto anónimas perante as 

restantes pessoas da zona. Conclui-se, portanto, que o grau de anonimato depende 

da forma como as ruas são utilizadas, logo, do investimento posto ao nível da rua e da 

diversidade de opções dadas.  

 

A variedade de formas e de ambientes arquitectónicos e urbanos subentende um 

maior investimento nos lugares públicos e nos espaços exteriores. Filomena Silvano 

refere que é nas grandes cidades que se encontram os desconhecidos e neste sentido 

“o espaço público surge como um lugar de encontro entre diferentes, gerido a partir de 

lógicas de sociabilidade complexas que inviabilizam os potenciais conflitos” (Silvano, 

2010:1). Perante este confronto entre desconhecidos muitos optam pela “inserção em 

grupos que lhe asseguram uma certa unidade cultural e social” (ibidem:2). Uma cidade 

inclusiva tem então de conseguir articular estas várias realidades. Para isso, “depende 

sempre da presença de um espaço público – aquele em que os desconhecidos se 

encontram – solidamente constituído” (ibidem:2), pois a única forma desses espaços 

de grupos socialmente homogéneos ultrapassarem os problemas de exclusão social é 

articulando-os “com lugares de encontro com a diferença” (ibidem:2). 

 

 

Figura 4 - Miradouro São Pedro de Alcântara, espaço público da cidade de Lisboa. 

 

A privacidade no meio urbano é muito valorizada, se dada a opção, as pessoas 

preferem não se envolver na vida dos seus vizinhos. Mas “os moradores têm algo em 

comum, têm expectativas mútuas, mesmo que seja apenas porque estão conscientes 

que precisam um do outro” (Hertzberger, 1999:52). Há, portanto, a necessidade de 

encontrar um equilíbrio entre estas duas realidades. 
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Resumindo, “aparentemente despretensiosos, despropositados e aleatórios, os 

contactos nas ruas constituem a pequena mudança a partir da qual pode florescer a 

vida pública exuberante da cidade” (Jacobs, 2000:78). 

Numa comunidade, são essenciais o sentido de comunidade, de identidade e de 

pertença e para esses se fortalecerem são levados em conta aspectos como “a paz e 

a segurança, a saúde e a aprendizagem ao longo da vida, as preocupações com as 

crianças e os idosos – enquanto elementos mais “fracos” da sociedade - o lazer, o 

usufruto da beleza e da harmonia, a auto-estima e a realização espiritual” (CESUR, 

2001: 15,16). 

O espirito comunitário é, portanto, fundamental para o bem estar da sociedade e de 

quem a compõe. A interacção social é maior para as populações que andam muito a 

pé e que usufruem mais do espaço e do transporte público dando-lhes uma dinâmica 

muito diferente das populações dependentes do automóvel. 

 

Os centros de comércio de proximidade são fundamentais para o desenvolvimento 

das cidades pois são eles que garantem os serviços de recurso, a segurança dos 

espaços públicos e a animação da vida urbana. Há um certo desencanto por parte dos 

consumidores relativamente às relações impessoais que existem nestes grandes 

centros comerciais, ao contrário dos laços de proximidade que nascem no comércio de 

proximidade. 

Este tipo de comércio tem uma característica muito importante e de grande utilidade 

para os frequentadores das zonas em questão, que é a segurança que trás ao lugar: 

“os comerciantes de proximidade poderiam ser considerados como os porteiros dos 

bairros urbanos” (Ascher, 2010:121). 

É nas ruas multifuncionais que surge uma multiplicidade de situações e práticas 

que contribuem para a comodidade dos frequentadores. Nestas ruas, habitualmente 

de passeios largos, é onde encontramos esplanadas e locais de lazer convidativos à 

mistura de passantes, residentes e comerciantes. As ruas multifuncionais são os locais 

de encontro e confronto com o outro, contribuem portanto para a coesão social. 

 

Jordi Borja menciona que “a cidade é a gente” mas que “neste caso gente não quer 

dizer apenas tamanho e densidade, quer dizer, uma concentração mais ou menos 

grande de pessoas, mas que também diversidade, heterogeneidade, relação entre 

indivíduos e colectivos diferentes” (I Sebastiá, 2003:119,120). 
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A cidade necessita de vários tipos de pessoas, ou seja, de uma heterogeneidade 

social, e isso é uma das suas características principais. Nela “concentram-se e 

convivem as diferenças de origem, de habilidades /aptidões, de actividades, admitindo 

também que esta diversidade favorece o imprevisível, introduz desordem e possibilita 

a inovação” (ibidem:120). 
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3.3. MISTURA DOS DOMÍNIOS PÚBLICO E PRIVADO 

 

Os sistemas de propriedades habitualmente dividem-se entre público e privado. 

Mas a tradicional dicotomia, público/privado, tem sofrido algumas alterações no 

urbanismo actual, “um número crescente de infra-estruturas e equipamentos 

combinam intervenções públicas e privadas por meio de formas diversificadas de 

parcerias, de concessões e de prestações cruzadas de serviços” (Ascher, 2010:86). 

A distinção entre público e privado não é, portanto, um conceito estanque. Espaços 

com estatuto jurídico privado (como passagens, entradas de edifícios, cafés, lojas de 

comércio, etc) são de acesso livre a todos, enquanto muitos espaços públicos não são 

acessíveis a todos. 

A complexidade e a diversidade actual dos elementos que constituem a vida urbana 

dificultam a determinação a priori das funções e práticas adequadas a um espaço, e 

este tem de estar disponível para a possível apropriação por usos imprevistos.   

Isto obriga a uma redefinição das categorias jurídicas publico/privado: “as empresas 

nacionalizadas e os serviços públicos são obrigados a integrar melhor a lógica de 

gestão privada; as empresas privadas são cada vez mais solicitadas para assegurar 

funções colectivas, outrora públicas; a parceria público/privado e a economia mista 

baralham as cartas” (Ascher, 1998:175). 

 

A relação e interacção entre ambos os domínios sofreram várias interpretações, ao 

longo da história.  

Na cidade tradicional, os domínios público e privado coexistiam à escala do edifício. 

O quarteirão tradicional era fechado e portanto o lado em contacto com a rua era o 

utilizado para trocas comerciais. O espaço interior, não sendo visível, “já não tinha as 

funções de representação pública, era maleável, transformável, marcado por regras 

indefinidas, que contrastavam com as regras rígidas da frente pública” (Panerai, 

2004:26, tradução livre). Num edifício, concentravam-se então habitações, locais de 

comércio e oficinas de trabalho. 

Com o início da industrialização, começaram progressivamente a verificar-se 

alterações fortes na relação entre os dois domínios. Tomando como referência o 

quarteirão de Haussman (ibidem:26), desenvolvido na segunda metade do século XIX, 

houve uma redução da área pública nos quarteirões. Esta ficou limitada ao perímetro 

do piso térreo: o quarteirão não oferecia mais do que “um perímetro aberto para as 

ruas, em detrimento do interior protegido e escondido, que era de menor importância” 
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(ibidem:28). Dessa forma, conclui-se também que, em espaços exteriores, o espaço 

público era sobrevalorizado em relação ao privado. Esse era agora “monumental”, 

independentemente da relevância da rua para o todo da cidade: “muitas das ruas 

residenciais tinham uma aparência exagerada com uma respeitabilidade pesada que 

dava às fachadas uma acumulação de referências culturais” (ibidem:28). 

Os edifícios de grandes instalações públicas passaram tendencialmente a ser 

isolados (ibidem:29). 

 

Figura 5 - Quarteirão de Haussman em Paris. 

 

Foi com a cidade-jardim, no início do século XX, que os domínios público e privado 

atingiram um novo nível de complexidade. O quarteirão já não era encerrado, 

fragmentava-se oferecendo aberturas pontuais para o espaço interior, agora visível e 

acessível da rua. Desta forma, a natureza desse espaço sofreu grandes modificações. 

Aí, não se entrava “por acaso, porque não levava a lado nenhum excepto às casas 

privadas” (ibidem:43). 

Na frente de rua, o facto de não haver comércio e serviços era algo novo, que 

conferia a esse espaço um carácter completamente diferente: era um espaço que 

pertencia aos moradores, “é tentador defini-lo como semipúblico porque as pessoas 

que o usam são as que lá vivem”. Essa apropriação da frente transformava essa área 

num jardim comum, por vezes com subtis separações delineadas, outras vezes todos 

em comunicação uns com os outros “obedecendo a regras comuns” (ibidem:45). Esta 

frente já não se relacionava com toda a cidade, como acontecia antes, mas apenas 

com uma “comunidade de vizinhos” (ibidem:45). 

No lado posterior também surgiam jardins privados, mas estes mais isolados que os 

da frente, já não eram obrigatoriamente acedidos pelo exterior. 

A área central, encerrada pelo edificado, tornou-se um espaço colectivo, “o que se 

tornava claro aqui (…) era a necessária existência de uma diferenciação de espaços 

que proporcionava um terceiro espaço entre o domínio público e o espaço privado”, 
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que oferecia “uma série de relações invulgares e permitia que ocorressem diferentes 

actividades” (ibidem:54). 

Este espaço diferenciava-se do espaço público da rua por elementos que, de certa 

forma, o encerravam, desde “um estreitamento entre edifícios” a “uma vedação ou 

mesmo um portão” (ibidem:55). Ou seja, era recriado um contraste público-privado no 

interior do quarteirão, mas não tão acentuado pelo facto de ser principalmente usado 

pelos moradores. A rua passou então a assumir um papel de transição e percurso 

apenas. 

Assim, a cidade-jardim “fez a transição entre um espaço onde a vida pública era 

privilegiada, levando as actividades privadas a precisarem de muito apoio, e um 

espaço que, ao privilegiar actividades privadas, exigia que o espaço público fosse 

cuidadosamente suportado” (ibidem:55).  

 

 

Figura 6 e 7 – Exemplo de quarteirão da cidade-jardim, em Hampstead Way, Londres; Variações do 

quarteirão de Amsterdão. 

  

Mais tarde em Amsterdão, surge um modelo de quarteirão semelhante, mas aqui, o 

espaço interior era ocupado por jardins individuais privados e por uma passagem 

colectiva de acesso aos jardins (ibidem:86, 112). Esses jardins correspondiam apenas 

às habitações inferiores, enquanto as superiores usufruíam de varandas individuais e 

privadas também.  

Nalgumas variações, os jardins individuais eram reduzidos criando um espaço 

colectivo no interior para usufruto dos moradores, principalmente dos que ocupavam 

os pisos superiores e não tinham jardim privado (ibidem:88). 
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Com a crescente aceitação do modernismo, “princípios racionais assumiram o 

controlo” (ibidem:110) e os quarteirões foram sendo cada vez mais sujeitos à 

standardização. Desapareceram os jardins privados, e aumentaram os jardins 

colectivos. O edificado perdeu qualquer relação com o seu espaço envolvente 

(ibidem:110) e o “espaço público tornou-se cada vez menos diferenciado e consistia 

em todo o espaço não construído” (ibidem:113). 

A autonomia crescente que os edifícios ganhavam eliminava a existência de 

qualquer relação entre eles. 

 

A vida urbana, sendo uma teia de inter-relações, requer uma relação de 

reciprocidade entre edifícios e ruas e uma organização espacial que os torne 

complementares. Para tal a “forma construída e o espaço exterior” precisam de 

proporcionar “o máximo de acesso para que um possa penetrar no outro de tal modo 

que não só as fronteiras entre o exterior e o interior se tornem menos explícitas, como 

também se atenue a rígida divisão entre o domínio privado e o público” (Hertzberger, 

1999:79). 

Nas galerias, por exemplo, temos simultaneamente a sensação de interior e 

exterior; “o conceito de galeria contém o princípio de um novo sistema de acesso no 

qual a fronteira entre o público e o privado é deslocada e, portanto, parcialmente 

abolida; em que pelo menos do ponto de vista espacial o domínio privado se torna 

publicamente mais acessível” (ibidem:77). 

 

Como elemento aglutinador, com o objectivo de fazer uma transição ou conexão 

entre esses espaços de estatuto jurídico diferente, Hertzberger aborda o conceito de 

intervalo. É aí que se estabelece “a condição espacial para o encontro e diálogo entre 

áreas de diferentes ordens” (ibidem:32).  

O exemplo mais significativo deste intervalo é a soleira pois reconcilia a rua, 

domínio público, com o domínio privado. Hertzberger apresenta a figura da criança 

como representação dessa dualidade presente: na soleira, ela sente a segurança de 

casa ao mesmo tempo que se sente na rua. Este exemplo actua como uma metáfora 

para o que são estes espaços aglutinadores. Como este poderiam ser exemplos 

“entradas, alpendres e muitas outras formas de espaços de intervalo” que 

proporcionam “a “acomodação” entre mundos contíguos” (ibidem:35). 

“O conceito de intervalo é a chave para eliminar a divisão rígida entre áreas com 

diferentes demarcações territoriais” (ibidem:40). É então, com estes espaços 
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intermediários, que se faz a ligação de ambos os domínios, tornando-os acessíveis 

dos dois lados, independentemente de estes pertencerem ao público ou ao privado. 

A entrada é outro exemplo importante de intervalo. A forma como ela se articula 

espacialmente pode ser suficiente para estimular os habitantes a usufruírem e 

apoderarem-se desse espaço, expandindo o seu espaço pessoal, de forma a que haja 

uma melhoria do mesmo segundo o interesse dos que o vivenciam. Se essa área em 

frente à habitação não for um terraço fechado e privado, os moradores usam-na de 

forma contida, ocupam apenas uma parte, conforme as suas necessidades e 

vontades, e o restante ficará acessível para o uso público: “uma área de rua com a 

qual os moradores estão envolvidos, onde marcas individuais são criadas por eles 

próprios, é apropriada conjuntamente e transformada num espaço comunitário” 

(ibidem:43).  

Conclui-se, assim, que é necessário planear o espaço público da rua de modo a 

que transmita à comunidade um sentido de responsabilidade pelo mesmo e uma 

vontade de contribuir para um ambiente com identidade própria. 

O espaço público colectivo não pode ser tratado como espaço residual entre 

edifícios, mas como um elemento que os complementa. Sendo ambos elementos 

complementares, a qualidade de um depende da qualidade do outro e isso é condição 

fundamental para estimular a interacção e a coesão social (ibidem:63). 
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4. MISTURA FUNCIONAL  

 

 A mistura funcional, já caracterizada no ponto anterior, aplica-se a diferentes 

escalas, manifestando-se e desenvolvendo-se de forma diferente em cada uma delas. 

Destacam-se as escalas da cidade, do bairro, do quarteirão e do edifício. 

 

4.1. ESCALA DA CIDADE  

 

Para perceber as cidades é necessário pensar nas misturas e combinações de 

usos como algo essencial. A mistura de usos há que ser complexa o suficiente para 

oferecer segurança urbana e propiciar o contacto entre as pessoas e a interacção de 

funções. 

 

Desde as primeiras críticas ao modernismo até aos dias de hoje, há uma tendência 

para apoiar o regresso à cidade tradicional, “esta cidade, com a sua mistura de usos, a 

sua malha e os seus espaços públicos delineados pelas paredes dos edifícios, é 

apresentada como o modelo imediatamente disponível e único para o desenho e 

desenvolvimento urbano actual” (Sieverts, 2003:12, tradução livre). Mas, segundo 

Thomas Sieverts, só em “circunstâncias excepcionais” é que se consegue “reproduzir 

este tipo de cidade” (ibidem:12) em virtude das mudanças profundas a nível social, 

comercial, cultural e político. 

A realidade actual é que os centros históricos demonstram que “a cidade velha 

cada vez se torna mais como um centro comercial da periferia” ou seja, ao ser vista 

como “portadora de identidade para a região da cidade inteira” (ibidem: 18), é cada 

vez mais privada da vida do quotidiano. 

Sieverts defende que, se se quer proteger a cidade velha, não se pode 

secundarizar o uso residencial, esse é fundamental e deve por isso ser reforçado. 

Deve-se também abandonar a ideia desse centro como único, criando mais centros 

urbanos na vasta região que a cidade agora engloba (ibidem:18). Desta forma, as 

várias cidades periféricas ganharão alguma independência e deixarão de ser vistas 

apenas como subúrbios, perdendo o sentido pejorativo que lhes é atribuído 

(ibidem:18). Esta visão policêntrica da cidade é um dos princípios do desenvolvimento 

duradouro e sustentável: “um modelo de cidade compacta e contida na sua expansão, 

que promova um desenvolvimento policêntrico do território e das regiões, é mais 
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eficiente na utilização dos recursos do solo e energia e permite uma maior 

sustentabilidade dos transportes” (CESUR, 2009:27). 

Com isto quer-se acomodar as cidades à multiplicidade de necessidades, 

aspirações e de práticas urbanas, criadas pela sociedade actual.  

 

 

Figura 8 - Região de Stuttgart, Alemanha: distritos regionais e os seus centros. 

 

As cidades são naturalmente fontes de diversidade e, tanto mais, quanto maior a 

sua dimensão. 

Jane Jacobs refere o exemplo dos pequenos fabricantes. Nesse caso, o seu 

número é proporcional à dimensão da cidade. A justificação disto está ligada ao facto 

de, logicamente, as grandes empresas serem mais auto-suficientes que as pequenas, 

adquirem os funcionários e o equipamento de que necessitam, vendem para um 

mercado mais abrangente, localizando-se onde quer que seja, mesmo fora das 

cidades. Por outro lado, os pequenos fabricantes necessitam das cidades para 

sobreviverem. Estes dirigem-se a um mercado mais reduzido e têm de conseguir 

responder rapidamente às mudanças desse mesmo mercado. Apesar de se 

encontrarem dependentes da diversidade de outras empresas urbanas, ajudam a 
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aumentá-la. E esse factor é dos mais importantes: “a própria diversidade urbana 

permite e estimula mais diversidade” (Jacobs, 2000:159). Como exemplo concreto, 

Jacobs apresenta o caso de uma grande empresa que, para conseguir captar e 

conservar os seus trabalhadores, considerou necessário providenciar “uma grande loja 

com todo o tipo de artigos, um salão de beleza, uma pista de boliche, uma cantina, 

uma sala de espectáculo e grande variedade de locais para jogos” (ibidem:160).  

Logicamente, as pequenas empresas das cidades não têm capacidade para fazer o 

mesmo, precisam de se localizar em zonas da cidade já com algum movimento, para 

dar essa mesma variedade aos seus funcionários. É esse um dos benefícios que a 

cidade oferece às pequenas empresas. Nela a população é suficientemente vasta para 

corresponder a uma grande diversificação de alternativas. Nas cidades pequenas e 

nos subúrbios, onde a população é mais reduzida, para se conseguir essa maior 

variedade, surgem os grandes hipermercados em vez das mercearias de rua. Nas 

zonas da cidade com mais actividade, movimento e mais atraentes é o pequeno 

comércio que está claramente em maioria: “a paisagem urbana é viva graças ao seu 

enorme acervo de pequenos elementos” (ibidem:162). 

A variedade de comércio é essencial para as cidades, a nível social e económico. 

Qualquer zona com muito comércio gera também outros tipos de diversidades, como 

mais opções culturais, variedade de ambientes e frequentadores muito diversificados, 

conclui-se que “as mesmas condições físicas e económicas que geram um comércio 

diversificado estão intimamente relacionadas à criação, ou à presença, de outros tipos 

de variedade urbana” (ibidem:162, 163). 

Apesar das cidades serem consideradas fontes naturais de diversidade económica, 

isso não acontece de forma automática, mas sim devido à formação de diferentes e 

bem sucedidas combinações de usos económicos. Se uma zona urbana não tiver algo 

que incite as pessoas a agirem economicamente e a contribuírem para formar uma 

combinação de usos efectiva, gera-se a estagnação e um descontentamento com o 

lugar em si. 

 

As cidades mais activas, actualmente, são também aquelas em que, não só, a 

acessibilidade a serviços e equipamentos e a mobilidade são mais fáceis, mas 

também, a oferta de emprego é maior e mais diversificada.  

As pessoas são atraídas a determinado lugar consoante as actividades económicas 

existentes que as possam empregar e a dimensão e a variedade desse mercado de 

emprego. 
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A empregabilidade e as camadas sociais implicadas são também factores de 

extrema importância por poderem gerar novos postos de trabalho induzidos, criando 

uma dinâmica de desenvolvimento. 

Conclui-se então que “um dos motores principais do desenvolvimento das cidades 

foi sempre o potencial de recursos de toda a espécie que oferece o reagrupamento de 

homens e de bens no mesmo lugar e as economias de transporte que geram 

proximidade” (Ascher, 2010:148). 

 

A mistura de usos nos centros das cidades é uma prioridade pois a sua influência 

far-se-á sentir em toda a cidade. Como refere Jacobs, é o coração da cidade e “sem 

um coração central forte e abrangente, a cidade tende a tornar-se um amontoado de 

interesses isolados. Ela fracassa na geração de algo social, cultural e 

economicamente maior do que a soma das suas partes construtivas” (Jacobs, 

2000:181). 

 

Jacobs refere quatro factores essenciais para gerar diversidade urbana. Esses são 

dirigidos a uma unidade urbana designada por “distrito”, caracterizada como sendo 

uma unidade urbana maior que o bairro, que procura potenciar as relações de 

proximidade, fazendo ao mesmo tempo parte da vida das cidades: “a função principal 

de um distrito bem-sucedido é servir de mediador entre as vizinhanças, que são 

indispensáveis mas não têm força politica, e a cidade como um todo, inerentemente 

poderosa” (Jacobs, 2000:133). 

São então esses quatro factores os seguintes: 

 

1. “O distrito deve atender a mais de uma função principal; de preferência 

a mais de duas. Estas devem garantir a presença de pessoas que saiam de 

casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas 

sejam capazes de utilizar boa parte da infra-estrutura” (ibidem:165). 

 

Os locais têm de ter uma complexidade que garanta uma multiplicidade de motivos 

para as pessoas os frequentarem, a diferentes horários, com diferentes objectivos. 

O que acontece mais frequentemente é as horas de almoço serem preenchidas 

pelos funcionários da zona e as restantes pelos moradores. Mas é muito comum haver 

locais em que, exceptuando o horário de almoço, domina a monotonia, principalmente 

depois dos horários de trabalho e aos fins-de-semana, tornando-os inseguros e 

perigosos.  
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Como refere Jacobs, não é o “total absoluto de pessoas que utilizam as ruas” que é 

determinante, mas sim “a maneira como essas pessoas se distribuem ao longo do dia” 

(ibidem:169). 

Ou seja, ao planear quais os novos usos apropriados a um local, é prioritário 

perceber, realmente, de que modo, podem esses usos ajudar a ultrapassar esse 

problema dos horários mortos. O que vai atrair público novo tem de ser apelativo 

também para os que lá trabalham, não pode ser algo que os afaste ou incomode. E 

conforme o local ganha alguma actividade nos horários inicialmente mais mortos, noite 

e fins-de-semana, será consequentemente, mais apelativo ao uso residencial. 

 

É muito importante também que exista um uso principal, que só por si já atraia 

população. Estes podem ser residências, escritórios, fabricas, bibliotecas, etc. Este 

uso principal não resulta eficazmente sozinho, habitualmente está associado a outros 

que tragam pessoas ao local em horários diferentes, estimulando dessa forma a 

economia do local, e acabando por gerar diversidade derivada.  

O termo - diversidade derivada - traduz-se por “empreendimentos que surgem em 

consequência da presença dos usos principais, a fim de servir a pessoas atraídas 

pelos usos principais” (ibidem:178). Esta diversidade de usos gerada já vai responder 

a diversidade de perfis de vida e de consumo actuais. Com o aumento da 

diversificação de frequentadores serão necessários mais serviços e comércio, é um 

“processo que se multiplica por si mesmo” (ibidem:178). 

 

2. “A maioria dos quarteirões deve ser curta; ou seja, as ruas e as 

oportunidades de virar esquinas devem ser frequentes” (ibidem:165). 

 

Este ponto é determinante, pois os quarteirões compridos criam uma barreira com a 

envolvente muito próxima, quem percorre uma rua longa, sem nunca encontrar um 

ponto de viragem, nunca vai saber o que se passa do outro lado do quarteirão apesar 

da curta distância física. Isso impede a relação de vizinhança, e cria o isolamento e 

separação de determinadas zonas.  

Só nos cruzamentos é que se vai conseguir gerar uma coexistência de usos, e por 

isso nestes cruzamentos encontram-se uma quantidade enorme de lojas e 

predominantemente comercio padronizado e repetitivo. Estes pontos são fulcrais para 

o utilizador, “uma vez que as decisões quanto à direcção têm de ser tomadas nas 

junções de vias, as pessoas reforçam a sua atenção em tais locais, apercebendo-se 

dos elementos que as circundam com uma clareza fora do normal” (Lynch, 2009:76).  
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Nestes casos acontece também não haver várias opções de escolha de trajecto, 

mas sim a obrigação de percorrer sempre o mesmo, tornando-se monótono.  

 

3. “O distrito deve ter uma combinação de edifícios com idades e estados 

de conservação variados, e incluir boa percentagem de prédios antigos, de 

modo a gerar rendimento económico variado. Essa mistura deve ser bem 

compacta” (ibidem:165). 

 

Esta necessidade deriva da diferença dos custos de ocupação entre um edifício 

velho e um edifício novo. Uma empresa, por exemplo, precisa de ser muito lucrativa ou 

muito subsidiada para poder arcar com os custos de um edifício novo. E, para o 

crescimento da diversidade, um local necessita da coexistência de empresas com 

vários níveis de rendimentos. 

Essa coexistência de edifícios de várias idades significa também uma diversidade 

de custos de vida e gostos. 

Os edifícios antigos são essenciais para novas empresas em fase inicial, que 

posteriormente, se tiverem êxito e os seus recursos e rendimentos aumentarem, 

poderão transferir-se para edifícios novos. 

 

4. “Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais 

forem os seus propósitos. Isso inclui alta concentração de pessoas cujo 

propósito é morar lá” (ibidem:165). 

 

Este ponto está ligado à necessidade de concentração. Esta concentração, que se 

pode traduzir por alta densidade e é essencial acima de tudo nos centros urbanos, 

está intimamente ligada ao conforto material. 

Nos distritos essencialmente residenciais há necessidade de existência de outros 

usos principais, de modo a gerar uma concentração populacional e, 

consequentemente, um uso intenso do solo urbano. 

Este factor é absolutamente necessário ao crescimento da diversidade urbana, 

porque sem ele, os outros factores não conseguirão ter suficiente impacto. 

Claro que a densidade urbana tem de ser adequada ao local. Demasiado baixa ou 

demasiado alta, impede a diversidade urbana, em vez de a fazer crescer. 
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4.1.1. PARQUE DAS NAÇÕES, LISBOA 

 

O Parque das Nações é um bom representante de mistura funcional à escala da 

cidade, pois, desde o início do seu planeamento, houve uma preocupação em trazer 

ao local várias actividades, que fizessem florescer uma forte vida urbana, não só 

durante a exposição internacional, mas mesmo após o seu fecho. A contribuir para 

que tal acontecesse, a concepção dos edifícios envolventes incluía desde inicio áreas 

residenciais, comércio e restauração, escolas, espaços de lazer, infra-estruturas 

desportivas, um hospital, estacionamentos, zonas verdes e outros serviços 

complementares. Para além disso, um dos principais aspectos incidia na concepção 

dos espaços públicos, a cargo do arquitecto Manuel Salgado, “nunca antes em Lisboa 

tinham sido criados tantos espaços públicos qualificados e equipados de uma só vez e 

concentrados ao longo do rio” (Ressano Garcia, 2010: 124). Para um evento deste 

reconhecimento era fundamental ter espaços públicos amplos e de grandes 

dimensões.  

 

      

Figuras 9 e 10 - Projecto urbano da Expo 98; Vista aérea da Vila Expo, Zona Norte – PP4 da autoria 

de Cabral de Mello e M.M. Godinho de Almeida. 

 

Posteriormente, foi construído um centro comercial, junto à Gare do Oriente, que 

continha “dois terços das lojas de venda a retalho e dos restaurantes” do parque 

(ibidem: 128). Assim, a função comercial foi retirada quase por completo às ruas do 
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Parque: “a entrega dos espaços comerciais ao grande investidor inviabiliza a 

implementação do pequeno comércio de rua” (ibidem:129). 

Houve preocupações importantes relacionadas com a articulação da circulação 

tanto de pessoas como de automóveis. A relação entre a Gare do Oriente e o centro 

comercial mostra exactamente isso: enquanto os automóveis circulam ao nível da rua, 

os peões têm atravessamentos a três níveis diferentes. Uma estratégia utilizada como 

forma de condicionar o trânsito e a presença do automóvel, consistia em “quanto mais 

as estradas estão afastadas do rio tanto mais largas são e, portanto, recebem maior 

volume de trânsito” (ibidem:126). Para além disso, as áreas de estacionamento 

localizavam-se mais para o interior para reforçar essa ausência de automóveis nas 

áreas próximas do rio: “o facto de se ter dado prioridade à interacção social e à 

mobilidade dos peões levou à transformação de ruas e praças em zonas sem trânsito 

automóvel, onde os peões podem circular à vontade, bem como à criação de 

acessibilidades transversais dos bairros residenciais à frente marítima” (ibidem:135). 

 

Figura 11 - Secção transversal da Av. D. João II. Da Gare do Oriente ao centro comercial 

 

Só dez anos depois da exposição mundial o processo foi concluído com o fim da 

construção das acessibilidades fundamentais: linhas e estações de comboio e de 

metro, a nova ponte Vasco da Gama e auto-estradas. Isto conjugado com os diversos 

espaços ricos em funções que o parque oferecia, gerou as condições necessárias 

para fazer nascer uma nova centralidade (ibidem:128). 
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4.2. ESCALA DO BAIRRO 

 

“A conjugação e variados usos de solo em áreas de escala humana, ou seja, em 

que as distâncias a percorrer para satisfação das necessidades diárias podem ser 

vencidas pela maioria das pessoas sem recorrer a meios motorizados de transporte, 

resulta no reforçar da cultura do bairro, em que os moradores conseguem a pé ou de 

bicicleta, fazer as suas compras diárias e ocasionais, ter acesso a serviços, a 

equipamentos e zonas de lazer” (CESUR, 2009:73) 

 

Muitas das medidas apontadas nos capítulos da mistura de usos e da mistura 

funcional são mais frequentemente aplicáveis a uma escala de maior pormenor, numa 

unidade inferior à da cidade - a de bairro. É nessa escala que se cria a vivência urbana 

e que surge “o sentido de pertença ao lugar, reforçado pela diversidade dos usos 

públicos e privados que promovem a sua coesão.” (ibidem:40). 

 

No início do século XX, surge o conceito de “unidade de vizinhança” como resposta 

ao enfraquecimento progressivo das relações de vizinhança, características do bairro 

tradicional. (Lamas, 2010:317). A teoria inicial determinava que tinha de haver um 

controlo na extensão do território do bairro e no número de habitantes por unidade 

habitacional. Para além disso, tinha como princípio fundamental devolver-lhes alguma 

da “vida comunitária das pequenas aldeias e da cidade medieval” (ibidem:317), 

gerando relações sociais espontâneas, através dos equipamentos e serviços 

oferecidos. 

Clarence Artur Perry, sociólogo americano, considerava que “a vida social se 

desenvolve graças à utilização dos serviços comuns, à sua organização e estrutura” 

(ibidem:318), e previa uma enorme variedade de serviços: “desde escola primária a 

lojas, terrenos de jogos e, em zonas mais ricas, a igreja, salas de reuniões e de teatro, 

clube e piscinas” (ibidem:318). Os serviços deviam ter uma relação de proximidade 

com as habitações e os circuitos que os uniam não deviam ser interrompidos por 

circulação automóvel, essa não podia "perturbar a vida comunitária” (ibidem:318). 

O conceito é mais tarde aplicado e testado pelos arquitectos americanos Henry 

Wright e Clarence Stein no bairro de Radburn criada em 1929 em New Jersey. Em 

Radburn era proposta “a total separação entre a circulação de automóveis e de peões 

e a redução ao mínimo do logradouro privado em favor do espaço livre público ou 

parque colectivo no qual se dispõem as habitações agrupadas a duas” (ibidem:312). 
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Figura 12 - Plano de Radburn, 1929. 

 

Os sociólogos Queen Carpender e Ruth Glass partilhavam da opinião que “a 

unidade de vizinhança é antes do mais um conceito sociológico” (ibidem:318). O 

principal seria a relação entre os seus habitantes, estes conhecerem-se pessoalmente, 

e terem “o hábito de se visitar, trocar objectos ou serviços e realizar coisas em 

conjunto” (ibidem:318).  

As várias teorias que envolviam a “unidade de vizinhança” partilhavam um factor 

comum: a preocupação, não com “as referências dos traçados aos espaços e à forma 

urbana”, mas sim com “as questões sociais e a organização funcional da cidade” 

(ibidem:318). 
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Esta teoria teve grande sucesso e foi muito influente no planeamento de novos 

bairros a partir dos anos vinte. 

Com a necessária reconstrução habitacional pós guerra, a unidade de vizinhança 

contribuiria para “estabelecer comunidades com populações novas e desenraizadas” 

(ibidem:318). 

Este método permitia “o crescimento em cacho de uva, por agregação de unidades 

autónomas em unidades maiores, e assim sucessivamente” (ibidem:320), e por ser 

este um procedimento simples, acabou por predominar até aos anos 60. 

 

“Após alguns anos de experimentação “ao vivo” dos conceitos da unidade de 

vizinhança, verificava-se que a ambicionada vida social não tinha sido conseguida, 

nem tal processo implicava necessariamente o bem-estar e satisfação dos habitantes” 

(ibidem:322). Duas razões principais justificavam esse fracasso. A primeira debatia-se 

com as relações sociais: estas, nas cidades, e com o desenvolvimento das 

comunicações e dos transportes, tendiam a ser mais numerosas e complexas que a 

limitação que o bairro oferece. A segunda estaria relacionada com “a desadequação 

das formas urbanas” (ibidem:322), ou seja, estas não eram suficientemente flexíveis, 

impedindo uma adaptação a outras funções eventualmente necessárias.  

Apesar do abandono progressivo da “unidade de vizinhança”, mantiveram-se até 

hoje algumas das suas características fundamentais, como a integração de 

equipamentos nos bairros “como processo racionalizado, lógico e económico de 

igualizar a oferta e o acesso aos serviços para toda a população” (ibidem:322). 

 

A “unidade de vizinhança” identifica-se assim com os bairros a que Lynch se refere 

como unidades auto-suficientes: áreas “introvertidas, viradas para si próprias, com 

poucas referências à cidade em seu redor” (Lynch, 2009:75).  

Este tipo de bairros, não se adequa actualmente, por se tratarem de comunidades 

fechadas sobre si próprias, o oposto do que se quer na cidade contemporânea. 

Caracterizada por uma diversidade que abrange relações e interacções sociais 

múltiplas e variadas, nela são necessários bairros abertos para o exterior. 

Não se pode perder de vista que o bairro é parte integrante de um colectivo, a 

cidade, e não deve funcionar como unidade independente. 

Os bairros eficientes devem assim “almejar as seguintes metas: fomentar ruas vivas 

e atraentes; fazer com que o tecido dessas ruas forme uma malha o mais contínua 

possível por todo um distrito que possua o tamanho e o poder necessário para 

constituir uma sub-cidade em potencial; fazer com que parques, praças e edifícios 
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públicos integrem esse tecido de ruas, utilizá-los para intensificar a alinhavar a 

complexidade e a multiplicidade de usos desse tecido” (ibidem:141). 

Quando as pessoas se sentem atraídas por características da envolvente que se 

revelam interessantes e convenientes, naturalmente, irão usufruir muito mais desse 

espaço, identificando-se com ele, e acabando por depender dele. São lugares, com 

cenários diferentes, comércio e espaços culturais diversificados, que lhes dão 

identidade e vida e que deverão nascer por toda a cidade.  
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4.2.1 BAIRRO DE ALVALADE, LISBOA 

 

O bairro de Alvalade, que teve a sua primeira fase entre 1910 e 1930, é um bom 

exemplo de bairro assente no conceito de unidade de vizinhança (Costa, 2010:15).  

Neste bairro, verificava-se que, apesar de planeado por zonas monofuncionais, 

“diferenciando, das zonas habitacionais, maioritárias, as zonas de circulação, as zonas 

comerciais, as duas zonas de indústria local e artesanato e a localização dos 

equipamentos colectivos primários” (ibidem:29), no seu todo, o bairro abrangia uma 

variedade de funções, que ofereciam resposta às necessidades diárias dos habitantes, 

a distâncias passíveis de serem percorridas pedonalmente. 

O conjunto das vias de distribuição maiores incluiu como vias limite a Av. do Brasil, 

Campo Grande e Av. do Aeroporto, e no interior três outras vias principais, sendo elas 

a Av. de Roma, Av. da Igreja e Av. do Rio de Janeiro: “definiram-se assim 8 células 

resultantes da estrutura viária principal, assumidas como unidades de urbanização 

distintas, separadas entre si pelas vias que lhe davam servidão” (ibidem:29, 31).  

 

Figura 13 e 14 - Plano de divisão em células; Esquema de distribuição dos diferentes tipos de 

edifícios. 

 

As células desenvolviam-se em torno de um equipamento escolar e o seu 

dimensionamento baseava-se na distância limite de 500 metros entre qualquer 

habitação à escola. Para facilitar o circuito habitação-escola, eram ainda criados 

percursos exclusivos a peões, pelo meio dos logradouros dos blocos de habitação. 

Para além da escola e dos espaços de lazer, “cada uma das células pretendia 

englobar as principais funções ligadas ao uso habitacional” (ibidem:143). 
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Outros “elementos de interesse geral”, como espaços públicos, equipamentos e 

serviços, estavam “dispostos visando uma racionalização das acessibilidades dentro 

da área do plano, de forma a poderem ser alcançados pelos habitantes das oito 

células mediante percursos cómodos e pouco extensos, cruzando os arruamentos 

principais de trânsito apenas quando indispensável” (ibidem:32).  

 

O tipo de habitação variava entre habitação colectiva e moradias unifamiliares de 

renda económica e de renda não limitada (ibidem:32). Esta mistura de tipos diferentes 

de habitação correspondentes a diferentes estratos sociais, denotava uma 

preocupação com a “integração socioespacial” (ibidem:143) de grupos, evitando a 

tendencial segregação social. Este modelo pretendia “recriar as relações sociais entre 

vizinhos, as quais tendiam a desaparecer nas novas urbanizações contemporâneas e 

nas grandes metrópoles” (ibidem:143). Para tal, também se evitava que grandes vias 

automóveis atravessassem as zonas de vida comunitária. 

Apesar do zonamento funcional estar presente no plano de urbanização, é aplicado 

de forma moderada e controlada: “não se vai tao longe na aplicação deste conceito, 

verificando-se fundamentalmente a restrição de certas funções a áreas controladas, 

sempre acompanhando o uso habitacional” (ibidem:145). 
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4.3. ESCALA DO QUARTEIRÃO 

 

Os quarteirões de usos mistos – hoje também designados por híbridos – consistem 

numa soma de partes com programas funcionais diversos, e não obrigatoriamente 

relacionados, mas com a condição principal de gerar movimento durante todo o dia, e 

dessa forma contribuir não só para seu benefício, como também para a melhoria de 

toda a envolvente próxima.  

 

Como referido no primeiro capítulo, a mistura funcional era condição fundamental 

da organização do espaço da cidade tradicional, e essa acontecia logo à escala do 

quarteirão.  

Figura 15 – Quarteirão romano em Pompeia, antiga cidade do Império Romano. 

 

O quarteirão era fechado e regrado, de modo a conseguir eficientemente englobar 

várias actividades e permitir a alteração das funções conforme as necessidades 

surgidas. A área do piso térreo em contacto com a rua obedecia a uma maior 

subdivisão do espaço, para um maior uso do solo e densificação de actividades: “havia 

frequentemente algum espaço no centro do bloco onde se podia encontrar oficinas ou 

estabelecimentos industriais, garagens, barracões ou armazéns, jardins, parque de um 
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hotel privado, um serviço público” (Panerai, 2004:25, tradução livre). Misturavam-se 

residências, oficinas de trabalho, lojas e equipamentos colectivos. 

Este modelo de quarteirão, apesar de responder a determinadas regras, era dotado 

de uma complexidade que podia ser adaptada e melhorada.  

A mistura também acontecia verticalmente, pontualmente, e nuns quarteirões mais 

que noutros, mas essa “complicava a hierarquia horizontal” (ibidem:25). 

A importância da rua em que cada uma das fachadas se encontrava, era 

fundamental porque conferia-lhes um significado único e específico (ibidem:25).  

Com o início da industrialização, esta multifuncionalidade foi-se perdendo 

progressivamente. No modelo do quarteirão de Haussman, criado na segunda metade 

do século XIX em Paris, verificava-se que essa perda estava relacionada com razões 

sociais. O que acontecia é que a indústria só estava presente no quarteirão como 

comércio atractivo e de luxo (ibidem:27). Evitava-se misturar o espaço de vivência 

social com os espaços industriais de trabalho e produção: “na cidade de Haussman o 

espaço de trabalho era excluído do quarteirão residencial privado” (Panerai:27). Esses 

espaços tinham, desde o início da revolução industrial, o seu lugar específico fora das 

cidades. Empresas e zonas de negócios eram retiradas das ruas, tudo isto 

contribuindo para uma rua “livre da azáfama do dia-a-dia” (ibidem:29). Todas as ruas 

eram muito semelhantes entre si, a cidade “não conhecia nenhuma variação” 

(ibidem:29). 

Daí em diante, com o decorrer do modernismo, verificou-se que os quarteirões das 

cidades perdiam por completo o comércio nas frentes de rua, e assumiam a função 

única de habitação (ibidem:130). 

Na segunda metade do século XX, com todas as questões que se começaram a 

colocar ao urbanismo moderno, voltou-se a valorizar o quarteirão tradicional e a 

complexidade que este oferecia à cidade. 

 

Os híbridos são então uma invenção criada durante o modernismo, consequente da 

densificação das cidades. Segundo Joseph Fenton: “O híbrido foi uma resposta às 

pressões metropolitanas dos crescentes valores do solo e à restrição da malha 

urbana. Com o movimento horizontal restrito, o tecido da cidade mudou-se para cima. 

A forma do edifício tornou-se mais alta, maior do que nunca” (Fenton, 1985:5). São 

assim edifícios multifuncionais, mas, enquanto a mistura de usos no quarteirão 

tradicional era algo que surgia naturalmente, por questões de proximidade obrigatória, 

nestes é imposta por condicionalismos prévios. 
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Hoje em dia, os quarteirões multifuncionais são considerados “edifícios 

cosmopolitas, formas fragmentadas que não se correspondem, volumes com base em 

tipologias tradicionais misturadas entre si, onde seu corpo pode resultar em melhor ou 

pior qualidade (…) são um novo ser, com uma personalidade unificadora.” (Fernandez 

Per, 2008:22, tradução livre). Tentam, quando possível, optar por uma agregação de 

funções e actividades diversas inesperada, tornando-se numa construção única, sem 

modelos anteriores. 

O quarteirão pode integrar os dois mundos: o público e o privado: “a intimidade da 

vida privada e a sociabilidade da vida pública encontram âncoras de desenvolvimento 

na construção híbrida” (ibidem:22, tradução livre). Isto, porque, como já referido 

anteriormente, os usos privados, como a habitação, ajudam-no a ter movimento a 

todas as horas do dia, e os públicos durante o horário de trabalho, não deixando a sua 

actividade ser controlada pelo ritmo público ou privado. 

 

A mistura de usos num quarteirão traz benefícios para as actividades mais fracas, 

devido ao potencial gerado pelas várias actividades em rede. Os vários programas 

encontram-se interligados, mas os edifícios têm de ser capazes de acolher não só as 

actividades planeadas, mas também outras não programadas à partida: “o edifício 

híbrido procura o inesperado, o imprevisível, relacionamentos íntimos, encoraja a 

coexistência e está consciente de que situações não programadas são a chave para 

seu próprio futuro” (ibidem:23, tradução livre). 

Os quarteirões híbridos são muitas vezes designados por superedifícios, mega-

estruturas ou cidades dentro de cidades. Estão associados a uma grandeza e 

gigantismo, porque uma maior diversificação do programa, corresponde muitas vezes 

à maior dimensão do terreno.  

Neles tem de ser dada especial atenção à sua inserção na malha urbana, à forma 

como ele comunica com as paisagens urbanas envolventes e a inter-relação com o 

espaço publico.  

Tal como a definição “cidades dentro de cidades” (Koolhass. 1978:332) sugere, 

deve-se prevenir o excessivo isolamento deste modelo de quarteirão, evitando que 

este funcione só para si próprio (ibidem:122). 

 

Como pudemos observar, o modernismo levou ao fim da forma de quarteirão. Hoje 

verifica-se um forte desejo de resgatar essa forma, de voltar a experiencia-la e testá-

la, oferecendo-lhe novas concepções. Assim, seguidamente analisam-se dois 

exemplos de quarteirões contemporâneos de usos mistos.  
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4.3.1. ILLA DIAGONAL, BARCELONA 

 

Figura 16 – Vista aérea da Illa Diagonal 

 

Na Illa Diagonal, projecto realizado por Manuel de Solà-Morales e Jose Rafael 

Moneo, verifica-se essa mistura à escala do quarteirão.  

O projecto surgiu como proposta a um concurso internacional em 1986, o qual 

pedia a criação de mais espaços livres e equipamentos públicos para o bairro de Les 

Corts.  

O quarteirão integra-se na lógica do Plano de Cerdá, e querendo manter-se fiel ao 

mesmo, insiste na ideia de um quarteirão encerrado, sendo no entanto caracterizado 

pelas constantes perfurações e aberturas nos pontos em que a envolvente assim o 

exigia, de modo a não ser encarado como “uma massa apática” (Márquez Cecilia, 

2004:264, tradução livre). A desejada permeabilidade é também conseguida pelo 

prolongamento da Rua Anglesolá pelo interior do bloco. 

Figura 17 e 18 - Vista da fachada da Rua Diagonal; Vista da fachada do interior do quarteirão. 
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O comprido edifício longitudinal, que se alonga por cerca de 300 metros da Avenida 

Diagonal, parte da ideia de um arranha-céus deitado, mais especificamente inspirado 

no Rockefeller Centre em Nova Iorque. Assim, é escalonado, sendo mais alto nas 

extremidades que no centro, e atingindo a sua altura máxima no ponto em que a 

Numancia cruza a Diagonal de modo a marcar o acesso à cidade. 

 

Figura 19 e 20 – Vista aérea da Illa Diagonal; Planta do piso térreo. 

 

Numa primeira fase, incluía “usos comerciais, escritórios, um equipamento escolar 

e um centro de convenções com estacionamento subterrâneo em 4 pisos” (Fernandez 

Per, 2008:15). Mais tarde foi adicionada mais superfície comercial, outro hotel, um 

colégio, um polidesportivo municipal, uma discoteca e uma sala de concertos. Surgiu 

também uma nova entrada pedonal para o interior do quarteirão na rua Deu i Mata e 

uma rua, que cruza a Diagonal subterraneamente, dá acesso ao estacionamento e 

dessa forma “assegura a continuidade do tecido urbano adjacente dos bairros Sarriá e 

Les Corts” (Solà-Morales, 1992).  

 

Figura 21 – Corte transversal. 

 

O chamado superbloco, para além de permeável e acessível ao público, sustenta 

duas presenças urbanas diferentes: “a rua comercial coberta é o elemento que 
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estrutura o projecto, enquanto a praça interior é a zona de maior actividade e o ponto 

de mais intensidade da acção” (Fernandez Per, 2008:15). 

A diversidade de usos está constantemente presente no projecto: “uma discreta 

mas consciente versão da ideia do edifício como simples contentor” (Márquez Cecilia, 

2004: 2004:264, tradução livre). 

Figura 22 – Corte Longitudinal. 
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4.3.2. LINKED HYBRID, PEQUIM 

 

Figura 23 e 24 – Vista aérea do Linked Hibrid; Vista do interior do conjunto. 

 

O Linked Hybrid, projecto do arquitecto Steven Holl, foi criado com a ideia principal 

de “combater os actuais desenvolvimentos urbanos privados na China, criando um 

novo espaço urbano do século XXI permeável, convidativo e aberto ao público de 

todos os lados” (Holl, 1992, tradução livre).  

Para além disso, queria-se moldar o espaço público entre o edificado privado, e que 

esse edificado conjugasse programas ricos em vida e trabalho, articulando esse 

espaço urbano não só num nível mas também em altura. 

 

O projecto trata-se, então, de um complexo habitacional constituído por uma série 

de torres de diferentes alturas, organizadas em U e interligadas por um fio contínuo de 

pontes pedonais: “vias cruzam o céu em ângulos estranhos, edifícios pesados 

assentam sobre vigas finas, pilhas de apartamentos sobressaem, lançando uma 

sombra ameaçadora sobre os pedestres abaixo” (Albanese, 2009:25, tradução livre). 

As pontes que conectam as 9 torres são uma das principais características deste 

projecto, elas surgem relacionadas com a decisão dos arquitectos de não quererem 

“uma articulação individual de cada torre” (ibidem:23, tradução livre). Com o princípio 

de dar um sentido de unidade ao edificado, estas ligações entre as torres são um dos 

factores mais identificativos do projecto. Elas encontram-se entre o 12º e o 18º piso e 

nos seus programas multifuncionais integram-se uma piscina, um ginásio, um café, 
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uma galeria e um auditório, todos eles oferecendo uma sobreposição de perspectivas 

únicas sobre a cidade. 

 

Figura 25 e 26 – Planta de cobertura do conjunto; Alçado e corte de uma parte do edificado 

 

No piso térreo o espaço público é delimitado por passagens com lojas dirigidas a 

qualquer pessoa, não apenas aos residentes. Esse aspecto oferece ao projecto a 

“porosidade” (ibidem:23, tradução livre) tão desejada pelos arquitectos na sua 

projecção: “um condomínio fechado mas sem o portão” (ibidem:25) era o objectivo, 

refere Li Hu, um dos arquitectos associados ao projecto.  

Não só as lojas, mas também um restaurante, um hotel, uma escola, um jardim-de-

infância e um cinema, geram alguma vivacidade no espaço que circunda o grande 

lago central, enquanto este reflecte a luz emitida pelas pontes suspensas.  

 

Nos edifícios mais baixos, as coberturas oferecem espaços públicos verdes e nas 

torres residenciais as coberturas ajardinadas são propriedade dos apartamentos do 

último piso. 

Uma forte componente ecológica também está presente no projecto: “poços 

geotérmicos (a 600-100 metros de profundidade) proporcionam arrefecimento no 

Verão e aquecimento no Inverno”(ibidem:25). O projecto apresenta um sistema de 

reciclagem que liga todos os apartamentos a um tanque que filtra as águas residuais e 

rega todos os jardins envolventes. O lago central do projecto utiliza também essa água 

reciclada.  

 

As variadas distracções oferecidas pelo complexo - desde jardins na cobertura, a 

campos de ténis, galerias com mesas de xadrez, lojas, cinema e até um skate-parque 
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- são o que distingue este complexo dos que o envolvem, com função residencial 

apenas, e lhe concede uma acessibilidade que a maior parte desses complexos 

rejeitam.  

“O projecto promove relações interactivas e encoraja encontros nos espaços 

públicos que variam entre comercial, residencial e educacional para recreativo” (Holl, 

1992, tradução livre). Assim, os moradores podem não só viver nos espaços como 

também trabalhar e divertirem-se neles. Com tudo isto o Linked Hybrid ambiciona ser 

uma “cidade dentro de outra cidade” (ibidem, tradução livre). 
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4.4. ESCALA DO EDIFÍCIO 

 
 

A mistura de usos num edifício, também designada por híbridos verticais, é 

caracterizada por uma organização das várias funções por sobreposição. Estas 

funções “empilhadas” podem-se complementar e têm como objectivo “agregar em vez 

de segregar” (Fernandez Per, 2009:3, tradução livre). 

 

Na cidade tradicional, o quarteirão multifuncional raramente era homogéneo. 

Apesar dos seus edifícios obedecerem a algumas normas, que condicionavam a 

evolução dos tipos de usos, e de serem interdependentes, eram por outro lado muito 

distintos: “as malhas antigas demonstram um grande número de alinhamentos 

incompletos e fachadas heterogéneas, onde se podiam ver um grande número de 

edifícios de diferentes alturas ao longo das ruas” (Panerai, 2004:164, tradução livre). 

A largura e profundidade do terreno, “condicionavam o tipo de edifício utilizado”: “o 

mesmo quarteirão pode acomodar edifícios e densidades diferentes. Pátios e jardins 

podem coexistir com lojas e pequenas fábricas e diversas funções podem ser 

localizadas umas ao lado das outras” (ibidem:166). 

 

Sieverts sugere que “se queremos uma conjugação de interesses em pequena 

escala com responsabilidade mútua directa de pessoas que vivem e trabalham juntas, 

com diferentes rendimentos e diferentes qualificações, então vamos querer a mistura à 

escala do lote de terreno” (Sieverts, 2003:33, tradução livre).  

Os edifícios devem ambicionar ser capazes de se adaptar a eventuais novas 

exigências. Devem ser dotados de estratégias que permitam, por exemplo, mudar de 

escritório para habitação e mais tarde novamente para escritório (ibidem:34). Essa 

flexibilidade do edifício pressupõe grandes dimensões estruturais “através de tectos 

mais altos, estruturas de vãos maiores ou espaço para expansão” (ibidem:34). 

Os escritórios são muito frequentemente utilizados como ocupação transitória, 

porque precisam apenas de uma grande área livre para se instalarem, facilitando a 

adaptação desse espaço a usos futuros: “todo esse mundo de negócios é apenas uma 

fase, uma ocupação provisória” (Koolhaas, 1978:111, 112). 

 

Em Nova Yorque delirante, Rem Koolhaas abordando o nascimento dos arranha-

céus, menciona que foi com a invenção dos elevadores, em 1870, que a flexibilidade e 

a gama de novas possibilidades dentro de um edifício se tornaram muito maiores: “na 
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era das escadas, todos os pavimentos acima do segundo andar eram considerados 

impróprios para comércio e acima do quinto andar, inabitáveis” (Koolhaas, 1978:106). 

A possibilidade de uma imensidão de pisos, sem restrições, torna-se uma nova 

opção e assim acentua-se a possibilidade de variadíssimas actividades coabitarem 

num mesmo edifício. Cada piso é tratado como uma fracção independente, “como se 

os outros não existissem”, sendo as situações vividas em cada um deles tão díspares 

que nem parecem englobar-se no mesmo contexto: “a própria estrutura é um conjunto 

na exacta medida em que permite reservar e explorar a individualidade das 

plataformas e que o seu sucesso deveria ser medido pelo grau em que ela engloba a 

coexistência dessas plataformas sem interferir nos seus destinos individuais” 

(ibidem:109). 

 

A presença de habitação nestes edifícios é importante pois garante a sua 

funcionalidade contínua, ou seja, a utilização constante do edifício, dia e noite. Apesar 

disto a sua inserção nos programas híbridos é dificultada muitas vezes devido a 

requisitos dos usuários relacionados com a privacidade e a segurança: “o equilíbrio 

entre a privacidade e aquilo que é público requer um consenso de interesses comuns, 

regras que permitam diversidade sem por em perigo a individualidade” (Fernandez 

Per, 2009:3, tradução live). 

Os edifícios híbridos, principalmente os que contêm a função residencial, são 

capazes de economizar recursos e são fundamentais para a adaptação da cidade às 

mudanças dos tempos.  

 

As entradas são também um ponto importante no projecto destas estruturas mistas, 

consoante a função para a qual ela se dirige implica uma maior ou menor visibilidade. 

Dean Schwanke, referindo-se à função dos escritórios, mas sendo também aplicável 

para outras actividades de uso colectivo (como hotéis, ginásios, etc), menciona que “a 

entrada para a parte dedicada aos escritórios de uma estrutura mista deve ser 

facilmente identificável do exterior do edifício e deve ser localizado numa rua atractiva 

e proeminente” (Schwanke, 2003:195). Se este uso estiver ligado a outro deve ter, 

preferencialmente, uma entrada da rua e outra a partir desse outro uso. 

 

Nos edifícios híbridos, a organização interior e localização de certos usos pode ser 

fundamental. Usos complementares a várias actividades existentes num edifício, como 

lavandarias, estabelecimentos alimentares, cozinhas, etc., devem estar “espalhados 

por toda a estrutura observando-se a melhor localização para atender ao maior raio 
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possível dentro do edifício” (Koolhaas, 1978:176). São, principalmente, estes serviços 

que vão gerar os encontros aleatórios e imprevistos entre desconhecidos. 

 

Koolhaas, citando Raymond Hood, refere na sua obra que “todo o homem de 

negócios na cidade já deve ter percebido que seria uma grande vantagem morar no 

edifício onde fica o seu escritório” (ibidem:205). Desta forma, se assim o quiserem, os 

trabalhadores desses edifícios nem precisam de sair dele durante todo o dia. Segundo 

Koolhass “na “cidade sob um único tecto” de Hood todo o movimento que contribui 

para a congestão – horizontal na superfície da terra – é substituído pelo movimento 

vertical dentro os edifícios, onde ele gera descongestão” (ibidem:205). 
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4.4.1. SKY VILLAGE, RØDOVRE 

 

 

Figura 27 - Implantação do edifício. 

 

O Sky Village, projecto das equipas de arquitectos MVRDV e ADEPT, situa-se na 

periferia de Copenhaga, numa zona maioritariamente residencial, e foi desenvolvido 

com o objectivo de se tornar num centro de actividade do bairro, tendo para tal um 

programa de vários usos urbanos, e espaço público exterior ao nível da rua 

(Fernandez Per, 2009:106) 

A sua principal característica conceptual consiste na flexibilidade que oferece: em 

torno do núcleo central de acessos verticais vão-se aglomerando vários unidades 

modulares de iguais dimensões (60m2), que podem ser empilhados gerando diversas 

configurações. Ou seja, se for necessário mais área residencial, de escritório ou de 

outro uso qualquer, novos módulos podem ser acrescentados à estrutura (Fernandez 

Per, 2009:110). 

Para além do seu principal uso, residencial, integra também lojas, restaurantes, 

escritórios e estacionamento subterrâneo. 
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Figura 28 e 29 - Vista dos terraços; Vista da praça pública. 

 

A base do edifício é de volume mais reduzido de modo a maximizar o espaço da 

praça pública e do parque adjacente. O comércio e os restaurantes encontram nos 

pisos inferiores, enquanto os escritórios se situam a meio. Na metade superior, 

inclinada para Norte de modo a que os terraços sejam a Sul, situam-se as habitações 

e um hotel (mesmo no topo) (Fernandez Per, 2009:110). 

A imagem seguinte mostra o programa proposto, bem como programas alternativos 

que poderiam ser adoptados consoante as necessidades surgidas.  

 

 

Figura 30 - Programa proposto; Programa principal: Habitação; Programa principal: Escritórios; 

Programa principal: Comércio e Hotel.  
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5. PROJECTO PARA UM NOVO CENTRO NO BAIRRO PADRE CRUZ 

 

5.1. ESTRATÉGIA DE GRUPO PARA A REABILITAÇAO DO BAIRRO PADRE 

CRUZ 

 

 

Figura 31 - Estratégia Urbana para o Bairro Padre Cruz. 

 

A componente prática que acompanha a presente dissertação surgiu após uma 

primeira fase de trabalho de grupo onde nos era proposta a reabilitação e 

requalificação urbanas do Bairro Padre Cruz e da área envolvente. O bairro em 

questão situa-se na freguesia de Carnide, junto ao limite norte da cidade de Lisboa. 

 

Numa primeira abordagem ao território em estudo, identificamos que os principais 

inconvenientes eram de cariz social e físico, passando pela predominância de estilos 

de vida sedentários maioritariamente associados ao processo de envelhecimento da 

população; insuficientes redes informais de apoio, minimizadoras do isolamento; 

desconfiança; conflitos geracionais e de etnias; baixo nível de formação; imagem 
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negativa associada aos bairros de realojamento social; precariedade das habitações e 

espaço público; dificuldade de circulação automóvel no bairro; escassez de espaços 

verdes; acessibilidades reduzidas; materiais de baixa qualidade; mercado local 

ineficaz; pequenas dimensões nas habitações; e construções de anexos e ampliações 

no edificado.  

Verificámos também algumas potencialidades como: o espirito de comunidade no 

bairro antigo; sentimento de pertença; sentimento de propriedade; boa adaptação e 

articulação das redes de transportes públicos com o bairro; e a existência de terrenos 

contíguos desocupados oferecendo oportunidade de ligação do bairro ao tecido 

urbano.  

Analisando também a estrutura verde, os equipamentos e serviços existentes e a 

vulnerabilidade dos solos, percebemos que o objectivo primário era clarificar e unificar 

o território, resolvendo o problema da fragmentação e isolamento. 

 

Assim a estratégia passou por promover uma nova centralidade, tirando partido das 

possíveis expansões do bairro no sentido longitudinal.  

Os objectivos principais passavam por: promover uma cidade intergeracional, 

evitando a segmentação espacial do tecido urbano por grupos etários e sociais; 

vivências de proximidade, isto é, a rua e a praça funcionam como áreas de 

concentração de comércio e serviços de apoio à vida quotidiana; conservação dos 

espaços de importância ecológica e produção agrícola dentro e fora do bairro; 

qualificação dos espaços públicos: proporcionar espaços de identidade, de encontro e 

coesão social; dar prioridade ao peão e ao ciclista dentro do núcleo habitacional 

promovendo o estacionamento subterrâneo; encorajar a actividade pedonal por meio 

de estímulos visuais; promoção da mistura de usos; fomento de postos de trabalho 

para a população local: diminuir a importância do automóvel e promover o uso do 

transporte público. 

 

Foi partindo destas premissas que se desenvolveu o presente projecto final de 

mestrado. Incidindo no tema, sempre presente no desenvolvimento do plano urbano, 

mistura funcional, aprofundou-se a reurbanização no centro do bairro. 
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5.2. CENTRO DO BAIRRO PADRE CRUZ 

 

A decisão de trabalhar o centro do bairro deveu-se ao facto de este ser uma área 

determinante uma vez que, abrangendo uma maior concentração de usos e afluência 

de pessoas de todos os pontos do bairro, é onde mais se potenciam diferentes tipos 

de relações e interacções entre um conjunto muito diversificado de elementos. Deste 

modo é a zona que mais contribui para formar a identidade do bairro e fortalecer o seu 

sentido de comunidade. 

 

O planeamento desta área, ainda a uma escala urbana, partiu da definição de dois 

eixos estruturais, fundamentais não só para o edificado projectado como para o bairro 

em si. Estes oferecem acesso directo do interior do bairro residencial e das novas 

áreas empresariais às hortas e aos vários equipamentos e serviços que o centro 

contém. São ruas pedonais, gerando grande movimento, com esplanadas, comércio e 

zonas de estadia, de forma fomentar o uso do espaço público e o percurso pedonal.  

 

 

Figura 32 – Estratégia Urbana para o centro do Bairro Padre Cruz. 
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Espaços públicos de diferentes características pontuam o projecto, desde a grande 

praça adjacente ao mercado, que vence gradualmente o acentuado declive gerando 

vários espaços de estadia ou passagem, a espaços de miradouro, nomeadamente nas 

coberturas do mercado e da biblioteca, que permitem não só uma vista sobre a 

dinâmica das áreas envolventes como também sobre as hortas. 

 

Para além dos usos essenciais para a sobrevivência do bairro, isto é, aqueles que 

são os geradores da vida urbana, dos contactos espontâneos entre desconhecidos e 

consequentemente da rede de relações de vizinhança - o mercado, os espaços 

públicos, a creche e o centro de dia -, o centro oferece ainda outros que fomentam 

actividades lúdicas e culturais e constituem dessa forma um incentivo ao 

conhecimento e à aprendizagem - o centro educacional e a biblioteca. 

Os usos que exigem mais privacidade encontram-se nos limites, mais virados para 

o exterior, como é o caso da habitação e da creche. Oferece-se maior privacidade à 

creche tanto na entrada, que acontece pela rua a sul de menor movimento e trânsito, 

como também no pátio de recreio que, ocupando a cobertura do piso térreo, se 

encontra sobrelevado, fora da visibilidade da rua. 

 

 

Figura 33 – Esquema representativo dos diferentes usos existentes. 

 

Por fim, o quarteirão maior, aquele que concentra mais usos e actividades 

diferentes tanto no edificado, como na grande área central exterior, foi desenvolvido a 
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uma escala mais aproximada. Desta forma, a mistura é trabalhada não só ao nível do 

bairro como do quarteirão e do edifício. 

Sendo a área central exterior de carácter público, o bloco é perfurado 

pontualmente, gerando vários momentos de atravessamento ao longo de toda a sua 

extensão.  

 

Figura 34 – Plantas esquemáticas dos pisos térreo, segundo e terceiro. 

 

Um aspecto importante debate-se com a subdivisão da função habitacional 

(habitação, residência sénior e residência de estudantes), dirigida a diferentes faixas 

etárias, favorecendo a interacção entre diferentes modos de viver, hábitos e horários, 

e contribuindo para maior vivência dos espaços públicos e presença de pessoas 

durante todo o dia.  

As áreas exteriores oferecem espaços de diferentes condições e características, 

com áreas de encontro, convívio e descanso, percursos para passear ou fazer 

exercício, um parque infantil e um campo de jogos, e áreas cobertas de serviços. 

 

As várias funções misturam-se horizontalmente e verticalmente, gerando espaços 

de características e públicos-alvo muito heterogéneos, atraindo assim não só a 

pessoas do próprio quarteirão como de todo o bairro.  
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6. CONCLUSÃO 

 

No início deste trabalho, definiu-se a premissa de abordar a mistura funcional como 

resposta para muitos dos constrangimentos de que sofre a cidade actual e 

consequentemente o desenvolvimento da vida urbana. Para tal, abordaram-se as 

principais mudanças ocorridas ao nível da mistura de usos ao longo da história do 

urbanismo; alguns tipos de mistura urbana, para além da mistura de usos, como a 

mistura social e a mistura de domínios publico e privado; e, por fim, como essa mistura 

funcional se aplica a diferentes escalas urbanas, nomeadamente à escala da cidade, à 

escala do bairro, à escala do quarteirão e à escala do edifício.  

 

As cidades actuais são marcadas por uma extensão urbana dispersa e 

desorganizada, com áreas tendencialmente monofuncionais: “a homogeneidade de 

programas, e consequentemente formas urbanas, é a principal característica dos 

espaços periféricos” (CESUR, 2009:39). Desta forma, obrigando a percorrer grandes 

distâncias, grande parte do dia é perdida em deslocações. Como consequência gera-

se uma perda dos contactos diários de vizinhança e a desertificação dos espaços 

públicos. 

A concentração de funções em proximidade pretende então valorizar o espaço 

público devolvendo-lhe movimento e vitalidade. Ou seja, reduzindo as distâncias, não 

só se proporciona um maior e mais fácil acesso às necessidades quotidianas que a 

heterogeneidade da sociedade actual exige, como se propicia uma maior mobilidade 

pedonal e consequente maior uso do espaço público. 

A mistura de usos tem também importantes consequências em termos de impacte 

ambiental, pois se, como foi dito, promove a mobilidade pedonal, reduz em grande 

parte as deslocações de automóvel. 

O maior vivenciamento do espaço público propicia também uma maior interacção 

entre as pessoas, gerando laços sociais de vizinhança, fortalecendo a sensação de 

segurança e os sentimentos de comunidade, identidade e pertença. Contribuindo 

também para tal, as ruas vivas e atraentes proporcionam uma vivência do espaço 

permanente a todas as horas do dia. 

Podemos concluir então que as cidades de curtas distâncias promovem uma 

utilização do espaço público e são fundamentais tanto para um fortalecimento da vida 

social como para benefício do ambiente em si. 
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Compreendeu-se também que consoante a escala a que se aplica, a mistura 

funcional traz benefícios diferentes mas complementares. À escala da cidade pode 

proporcionar uma proliferação de novos centros urbanos, às escalas mais 

aproximadas do bairro, do quarteirão e do edifício acima de tudo fortalece o sentido de 

comunidade e permite deslocações pedonais usufruindo mais dos espaços públicos. 

 

Há, portanto, a necessidade de desenvolver estratégias que promovam a 

diversidade e complementaridade funcional contribuindo assim para uma maior 

coesão social e territorial. 
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