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01. INTRODUÇÃO 

 

 

A história da humanidade está inscrita na paisagem. Cada civilização, deixou a sua marca, de alguma forma 

significativa na paisagem, resultante da necessidade de construir e criar. 

Estas transformações derivam, não apenas das necessidades básicas de alimento, abrigo e modos de 

socialização, mas também da vontade de desenvolver um sentido material glorioso que simbolize as suas 

ambições colectivas. 

A capacidade de transformação do território tem sido cada vez maior ao longo dos tempos, tendo com os 

grandes avanços do conhecimento e tecnologia ao longo dos últimos dois séculos, gerado profundas alterações 

na paisagem, mudando definitivamente a nossa relação com a terra e com os lugares que habitamos. 

Um dos maiores paradoxos do nosso tempo é talvez, o facto, de nunca se ter tido tanto conhecimento sobre 

os sistemas que nos rodeiam - naturais, económicos, sociais, etc. -, como agora, e paradoxalmente, nunca na 

história se assistiu a tanta instabilidade entre esses mesmos sistemas. A informação ao nosso alcance tornou-se 

tão vasta e completa que em vez de a tornarmos/ trabalharmos um ponto de inclusão social, capaz de ser um 

ponto comum a todos (espaço e social), fechamo-nos num egoísmo social. Com os meios – tecnológicos, 

científicos, culturais, etc - que possuímos ao nosso dispor, existe hoje a possibilidade de criar realidades mais 

equilibradas, mais confortáveis ao individuo, ao bairro, a uma cidade, não sendo crucial a sua classe económica. 

Enquanto nós moldamos paisagens, somos ao mesmo tempo, o produto desses espaços. Num mundo 

urbanizado, somos cada vez mais o produto de paisagens de cidade. 

As situações não são estáticas, mas sempre em constante modificação: a organização política da sociedade 

muda, as conjunturas económicas oscilam, e o clima quase não oferece condições constantes, vivemos tempos 

em que o ser humano tem vindo a afastar-se cada vez mais do “ambiente”, do espaço público, e 

consequentemente das relações entre indivíduos que beneficiam dele. (Norberg-Schulz, 1968) 

Hoje, a fragmentação social e do tecido urbano é um infortúnio que arrasa as cidades em todo o mundo e 

como é evidente, esta fragmentação, apresenta enormes diferenças segundo se trate de países inseridos num 

contexto de desenvolvimento, como Portugal e Espanha, ou no contexto de dependência Latino-americano. De 

qualquer forma, a necessidade de pensar a articulação do partido, do dividido, do fragmentado, apresenta 

exigências comuns quanto à abordagem metodológica para trabalhar em situações de complexidade. (Jauregui, 

2004) 

Esta fragmentação pode ser de diferente natureza – espacial (descontinuidades ecológicas e urbanas), 

social, económica, cultural e politica – e ocorre não apenas a uma escala global, de cidade, onde é notório a 

desconexão ocorrida ao longo da ocupação do território, mas também a uma escala local, de bairro, de rua, 

proveniente de uma falta de identidade entre os indivíduos e espaço onde habitam. 

O objetivo do presente trabalho é recorrendo a intervenção em espaço público, identificar lugares de 

continuidades ecológicas e hábitos culturais urbanos como suporte de projetos susceptíveis a atuar em 
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condições de fragmentação urbana. Trata-se de encontrar estratégias de projeto que, mais do que a procura de 

uma forma, encontrem soluções que sejam geradoras de significados culturais. A ênfase desloca-se do conceito 

de espaço como um produto de cultura para o espaço, como agente de produção e enriquecimento da cultura. 

(Corner, 1999) 

O contexto urbano em que os espaços públicos estão inseridos é complexo e diverso, havendo uma clara 

necessidade na sua análise e conceptualização, e de atender aos diversos fatores nele presentes. È nesta 

abordagem ao espaço que a intervenção do Arquitecto Paisagista exibe a sua formação simultaneamente 

científica e cultural. De facto, a percepção e consequente apropriação de um espaço não depende 

exclusivamente das características formais, criadoras de significados sócio-culturais. Do mesmo modo, a 

fundação destes espaços não pode ser apoiada unicamente em propósitos perceptivos, ignorando os restantes 

fatores. (Carr, 1992) 

Os pressupostos ecológicos, a par das componentes sócio-culturais, são integrados na forma do lugar que 

constitui a base de suporte da vida colectiva, sendo profundamente condicionantes da sustentabilidade de 

qualquer espaço exterior público. A complementaridade das duas componentes permite a constituição de 

relações entre o homem e o ambiente, assim como relações entre pessoas, desenvolvendo a criação de 

importantes elos afectivos, promotores de identidade com o espaço. Deste modo, existe a necessidade de 

recorrer a estratégias capazes de recuperar, nem que seja por um instante, a sensação de pertença sobre o 

espaço, garantindo o conforto entre vários sistemas, concorrendo para uma inter-relação, permitindo a 

apropriação do espaço, alcançando o conforto social. (Carr, 1992) 

A proposta da presente tese consiste em definir estratégias de atuação ao nível da paisagem urbana onde a 

questão da fragmentação é evidente, seja na relação entre escalas ou à escala local. Um dos pressupostos da 

presente tese é demonstrar a importância que a intervenção sobre o espaço público, alicerçada nas 

componentes de desenho de espaço de paisagem pode ter na articulação de tecidos urbanos sujeitos a 

descontinuidades, sejam elas de natureza espacial, social ou económica.  

O objetivo consiste em formular algumas estratégias adequadas capazes de se tornarem componente 

estrutural na ativação de conexões entre o individual e o coletivo, sem interromper as suas continuidades.  

A dimensão sociocultural como suporte da vida coletiva, como é defendido por Norberg-schulz, está na base 

da pesquisa acerca das estratégias de intervenção mais pertinente em contexto de fragmentação urbana. 

(Norberg-Schulz, 1968) 

A presente tese reflete sobre o interesse dos sistemas em rede como estratégia de restabelecimento de 

conectividade entre espaços que, em virtude de mudanças ocorridas em determinado momento nos sistemas 

urbanos, deixaram de se relacionar, podendo derivar de continuidades potenciais existentes nos lugares, sejam 

estas ecológicas, de mobilidade ou de natureza social. 

A ativação de conexões ecológicas surge como a primeira a ser abordada por ser a matriz que está por base 

em qualquer paisagem, seja ela urbana ou rural, criando um sistema continuo que aspira a promover relações 

entre escalas, global e local, para além de promover a consistência do suporte de vida das cidades.  



3 

 

Como um processo de descoberta e capacidade de estimulo perante um meio fragmentado, o desenho 

intencional implica modelação, manipulação, e (re)criação. Num tecido ecológico urbano, também significa a 

recuperação de algo que foi perdido, num contexto histórico de formas específicas de ecologias do passado, um 

percurso ancestral ou um marco importante que no alongar dos tempos se perdeu. 

Ao recorrer á ativação de redes de percursos enquanto estratégia pretende-se conseguir quebrar a 

fragmentação presente entre lugares, não abdicando das especificidades das partes, mas estimulando um 

conceito de “todo” por elas composto, pelas diferentes qualidades entre elas. 

Nesta interpretação, o caminhar é tanto um modo de expressão, como um instrumento vantajoso para 

apreender acerca de transformações sociais e morfológicas em curso nas cidades, permitindo a fixação de 

mapas mentais e o consequente esclarecimento de relações entre os espaços que configuram a paisagem 

urbana da cidade.   

O desenvolvimento tecnológico deve atender ao bem-estar social e, portanto, ao bem comum, privilegiando 

sempre o cidadão. A ativação de redes virtuais aplicável ao espaço público urbano tem a capacidade de 

trabalhar áreas onde a intervenção sobre o espaço é deficitária, ora por questões espaciais ora por questões 

sociais, potenciando ou otimizando a intervenção física sobre os lugares. 

A estratégia parte do pressuposto de que a apreensão do espaço físico poderá partir de uma interpretação 

virtual, tornando-se um serviço capaz de chegar a todos, a todo o lado de uma forma acessível, seja ela 

monetária, etária, ou cultural.  

Estas estratégias de ativação de âmbito social do espaço público urbano, ao funcionarem em rede, permitem 

a convergência de múltiplos sistemas numa dinâmica citadina que proporciona ao cidadão a revelação de uma 

determinada paisagem, conseguindo obter o “todo” pelo trabalho efetuado pelas diferentes “partes”, detentoras 

de diferentes qualidades. Por outro lado, ao não investir na transformação das diferentes partes, mas assumir a 

transformação dos lugares a partir das suas conexões, as estratégias aqui apresentadas são reveladoras de 

uma atuação mais eficaz, decidida a revelar inter-relações potencialmente existentes no espaço urbano. 

 

 

 

 

02. PROBLEMÁTICAS DA CIDADE CONTEMPORANEA. A fragmentação da Paisagem Urbana 

contemporânea.   

 

 

"A história seguiu diferentes cursos para diferentes pessoas, devido às diferenças entre os ambientes onde 

se encontravam essas pessoas, e não por causa de diferenças biológicas entre as próprias pessoas."1 
                                                           

1 Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York and London: W.W. Norton, 1997), 

25. 
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As cidades têm sido alvo de uma profunda metamorfose ao longo da história, quer decorrente da sua 

extensão e densidade, quer das alterações das redes de circulação e do seu espaço público. A tentativa de 

sistematizar a sua evolução não é fácil, devido à enorme diversidade dos seus processos evolutivos, mas todas 

acabam por ter problemas em comum (Tellier, 2009) 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar um fenómeno que ocorre em muitas cidades nesta era 

contemporânea. A fragmentação urbana é hoje em dia um problema que assombra muitas cidades, colocando 

muitos componentes que a constituem isolados em si próprio, incapazes de se relacionarem com o envolvente e 

gerando espaços improdutivos e redundantes na malha urbana. Tornam-se partes isoladas de uma cidade, 

incapazes de contornar / trabalhar os seus limites, sejam eles sociais ou espaciais.  

A ausência de recursos tecnológicos fez com que houvesse um sentido adaptativo de crescimento das 

cidades á paisagem. A ordem populacional foi determinante para o desenvolvimento do tecido urbano, 

determinado por necessidades em espaços agrícolas, com uma ligação evidente ao rural, que começou a 

desaparecer devido as dificuldades que surgiram em controlar o nível de planeamento mediante o crescimento 

descontrolado nas cidades. 

 O aumento de recursos tecnológicos e a imposição de regras por sistemas económicos e políticos 

determinou hoje mutações urbanas e o colapso entre preexistências – ecológicas e urbanas – devido aos novos 

crescimentos da cidade contemporânea. 

O desenvolvimento de infraestruturas, a extensão das cidades, a presença de diferentes grupos sociais e 

étnicos e a sua segregação urbana muito marcadas no território, a partir da capacidade de compra muito 

diferenciada, originou espaços sem identidade, com uma ausência de significado marcada na malha urbana. 

O presente trabalho pretende dar um enfoque ao potencial do espaço público como suporte de reativação de 

conexões urbanas, entretanto perdidas pela voracidade do crescimento atual das cidades. 

Vivemos numa era em que tudo se torna possível, mas esta imagem de um “tudo” tem de ser trabalhada para 

que o “tudo” esteja relacionado com o “todo” e não isolados em partes desconectadas. 

Em todas as fases da história, houve adaptações ao espaço por parte do ser humano, de modo a conseguir 

alcançar um conforto pessoal, conforto que se reflectia na forma como interagia no seu meio envolvente, seja ele 

ecológico ou social. 

A ideia de que a cidade atual é um campo experimental por excelência, sejam estas experimentações - 

culturais, produtivas, teóricas, artísticas ou arquitetónicas - bem-sucedidas ou geradoras de frustrações é uma 

visão do que se tornou a cidade contemporânea. 

As complexas transformações urbanas que vão sucedendo - sobretudo a partir dos anos noventa - acarretam 

a dualidade dialética entre expansão / concentração, totalidade / fragmento, inovação / conservação, projeto / 

estratégia. 
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Ao longo da última metade do século a sociedade composta por disposições tangíveis com fronteiras e 

hierarquias foi substituída por uma sociedade composta de complexos sistemas funcionais que estão acessíveis 

e diferenciados internamente, proporcionando uma maior dinâmica social, mas externamente colidem entre si, 

em muitos casos não são capazes de comunicar uns com os outros, por existir uma “barreira”, seja ela espacial 

ou social, seja ela uma estrada que divide duas áreas, ou mesmo um espaço uno composto por diferentes 

hábitos culturais que não se identificam. O resultado é um mosaico de diferentes elementos separados, que 

variam em função de escala e de uso, dominados pelo crescente de sistemas isolados e “autista”. (Sieverts, 

2008) 

Sieverts, arquiteto alemão que se tem dedicado a estudar os fenómenos de transformação recente da 

cidade, designadamente a questão da fragmentação resultando do confronto entre cidade compacta/histórica e a 

envolvente (campo), desenvolveu como conceito o termo “Zwischenstadt”, ou “in-between city‟, o qual 

corresponde a espaços existentes no limite entre duas áreas distintas, que surgem como negativo do 

crescimento urbano, não partilhando informação – cultural, espacial e social - relativamente aos espaços a estes 

contíguos. È a partir destes espaços “in-between city‟ que surge a oportunidade de trabalhar, desenvolvendo 

estratégias que consigam estabelecer ligação entre áreas desconectadas. (Sieverts, 2008) 

Estes espaços constituem muitas vezes espaços não produtivos, sem função urbana, ou mesmo em 

abandono, podendo surgir como espaço-chave na restruturação urbana, em áreas que já estão relativamente 

construídas, como é o caso da cidade compacta. Os espaços “in-between city‟ são espaços análogos aos 

“Terrain Vague” sugerido por Ignasi Sola-Morales, conceito referido na literatura do urbanismo, aplicado a 

espaços expectantes, mais ou menos abandonados, ou mais ou menos indefinidos nas periferias. 

Dado que se passou a ter uma cidade caracterizada por fenómenos distintos dos tradicionais, então as 

estratégias para lidar com estes terão que ir para além dos modelos canónicos de fazer cidade. Existe agora a 

necessidade de atuar sobre o espaço consoante as necessidades dos habitantes, do espaço, num complemento 

ecológico e não meramente a partir de um desenho urbano rígido. 

Recorrendo a uma visão geral sobre a matéria, a fragmentação pode ser interpretada a partir de cinco 

domínios principais: 

- Espacial, fenómeno decorrente de um crescimento desregulado da paisagem urbana, sucedendo como 

resultado de um conjunto de espaços em desarticulação com o seu contexto urbano, que por se tratarem de 

espaços não produtivos em abandono, ou por se constituírem como fragmentos com características sócio-

espaciais e usos não articulados. Esta fragmentação espacial passa sobretudo por haver a perda de 

continuidades na malha urbana, seja de natureza ecológica, seja de natureza espacial mais alargada. 

- Econômico, em que a fragmentação refere-se a uma espécie de polarização económica ligada à 

disparidade no acesso ao mercado de trabalho ou consiste em desigualdades de recursos e investimentos em 

diferentes partes da cidade; 

- Cultural, em que a fragmentação resulta do desenvolvimento de distintos e inevitáveis padrões residenciais, 

com consequente fenômenos de segregação. 
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- Político, em que a fragmentação pode resultar de uma dinâmica de exclusão e preservação das 

desigualdades, resultantes de divisões político-administrativas (e/ou sobreposição de competências) no território 

urbano. 

 

 

 

Figura x _Imagem de Gabriele Basílico _Condição de Fragmentação na Cidade Contemporânea  

 

 

 

 

02.1. O ESPAÇO PÚBLICO COMO SUPORTE DE RESTRUTURAÇÃO URBANA e CONDENSADOR DA 

VIDA SOCIAL.  

 

 

A reflexão acerca do fenómeno da fragmentação urbana tem conduzido ao debate sobre que 

políticas/estratégias de desenho de cidade serão mais pertinentes neste contexto. Uma das reflexões evidentes 

prende-se com o facto de se ter percebido que o lidar com as problemáticas da cidade contemporânea terá que 

nascer de uma abordagem multidisciplinar e que passa por integrar, no seio das disciplinas que desenham a 

paisagem urbana, perspetivas oriundas das ciências sociais, designadamente da sociologia.  

É o caso dos estudos desenvolvidos pelos sociólogos americanos, Park e Burgess2, Horton Cooley, Woods e 

Ward3 que no início do século XX verificaram o enfraquecimento das ligações sociais nas cidades de rápido 

crescimento e a consequente substituição das mesmas por relações indiretas entre os cidadãos. (Lamas, 2007) 

                                                           

2 Park, Robert; E. Burgess; Ernest, W. – The City, The University of Chicago, 1979 



7 

 

Surgem assim alguns conceitos que se mostram de elevada importância para (re)pensar estratégias de 

desenho da cidade como a ideia de “unidade de vizinhança”, correspondentes ás relações sociais entre vizinhos, 

que existiam nos antigos bairros, e que tendencialmente desaparecem nas novas urbanizações e grandes 

metrópoles. (Lamas, 2007) 

Assim, é constatada a necessidade das unidades habitacionais deveriam ser controladas no número de 

habitantes e extensão territorial, tendo equipamentos e serviços dispostos de tal modo que a população 

estabelecesse espontaneamente relações sociais e comunitárias. (Lamas, 2007) 

Nos anos vinte, o americano Clarence Artur Perry, ao estudar as relações entre habitantes e os 

equipamentos, apresenta um conjunto de trabalhos sobre a “unidade de vizinhança”. Perry parte da convicção 

de que os principais equipamentos devem situar-se próximo das habitações, em terreno que designa de “the 

family neighbourhood”. Perry considera que a vida social se desenvolve graças á utilização dos espaços comuns 

da cidade, que poderão ser serviços/equipamentos construídos em espaços abertos de utilização coletiva. 

(Lamas, 2007) 

Do mesmo modo Henri Lefebvre num artigo publicado na revista Architecture d´Aujourd´hui, em 19664, 

defende a restituição da rua como espaço da vida social, a circulação, as trocas, os encontros, a animação, 

criticando o desenho urbano como grande responsável pelo desfasamento entre o espaço contemporâneo e as 

práticas sociais que nele não se conseguem processar. Por esta análise sociológica, chega à denúncia das 

urbanizações modernas e o seu discurso alarga-se à cidade como o campo da acção social dos grupos, das 

classes, dos poderes. Cada sociedade “segrega” ou produz o espaço que lhe é próprio, de que necessita para 

as suas práticas sociais e que a reflecte.5 

Tomando como ponto inicial as profundas mudanças ocorridas na sociedade moderna nos últimos 50 anos, 

Félix Guattari, filósofo francês que em conjunto com Gilles Deleuze, refletiu sobre o conceito de 

desterritorialização como marca fundamental da chamada sociedade pós-moderna, expõe na sua obra “As três 

ecologias” a preocupação pelos aspetos mais humanos que influenciam direta ou indiretamente a deterioração / 

fragmentação da sociedade e do meio ambiente. (GUATTARI, 1999) 

O planeta Terra vive um período de intensas transformações técnico-científicas, em contrapartida das quais 

se engendram fenómenos de desequilíbrios ecológicos que, se não forem remediados, no limite, ameaçam a 

vida em sua superfície. Paralelamente a tais perturbações, os modos de vida humanos individuais e coletivos 

evoluem no sentido de uma progressiva deterioração. (GUATTARI, 1999) 

O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre o planeta, no contexto da aceleração das 

mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. Em virtude do contínuo 

desenvolvimento do trabalho maquinado, redobrado pela revolução informática, as forças produtivas vão tornar 

                                                                                                                                                                                     

3 Cooley, Charles Horten – Social Organization, Woods, Robert A. – The Neighborhood in social Reconstrution, 1913, 

Ward – The Social Center. N.Y. Londres, 1915 

4 Lefebvre, Henri – Playdoyer, Pour la Ville, in Architecture d´Aujourd´hui, nº109, 1966. 

5 Lefebvre, Henri, La Production de l´Escape. Èditions Anthropos, Paris, 1974. 
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disponível uma quantidade cada vez maior do tempo de actividade humana potencial. Mas com que finalidade? 

A do desemprego, da marginalidade opressiva, da solidão, da ociosidade, da angústia, da neurose, ou a da 

cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção do meio ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de 

sensibilidade? (GUATTARI, 1999) 

Tendo como base esta reflexão, o autor estabelece, que a Ecologia Ambiental não é a única que deve ser 

considerada, senão que outras duas, naturalmente interligadas entre si, mostram-se tão importantes quanto a 

primeira, essas são: a Ecologia Social e a Ecologia Mental, ampliando assim o conceito de ecologia. 

(GUATTARI, 1999) 

A ecologia social consistirá, portanto, em desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a 

reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho etc. Certamente seria 

inconcebível pretender retornar a fórmulas anteriores, correspondentes a períodos nos quais, ao mesmo tempo, 

a densidade demográfica era mais fraca e a densidade das relações sociais mais forte que hoje. A questão será 

literalmente reconstruir o conjunto das modalidades do ser-em-grupo. 

Nesse domínio, Guattari defende a necessidade de mudança que deverá ocorrer tanto a pequenas escalas 

sociais – rua, bairro – como a grandes escalas – cidade -. (GUATTARI, 1999) 

A ecologia mental, por sua vez, será levada a reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o tempo que 

passa, com os "mistérios" da vida e da morte. O ser humano será levado a procurar antídotos para a 

uniformização mediática e telemática, o conformismo das modas, as manipulações da opinião pela publicidade, 

pelas sondagens etc. Esta ecologia – mental -, provavelmente a mais pessoal das três, pretende que o sujeito 

enquanto ser individual reflita sobre as “coisas” que o rodeiam e consiga com isso apreender um juízo de valor, 

capaz de se dar a conhecer pelo que é, como um ser relacionável. (GUATTARI, 1999)  

Não se trata aqui de propor um modelo de sociedade pronto para usar, mas tão-somente de assumir o 

conjunto de componentes ecológicos cujo objectivo será, em particular, a instauração de novos sistemas de 

valorização, de modo, a convergir numa convivência em harmonia entre relações humanas. (GUATTARI, 1999) 

 

 

 

 

02.2. CASO DE OBSERVAÇÃO _JORGE MÁRIO JAUREGUI _A integração do fator social no desenho de 

cidade 

 

 

Jorge Mário Jauregui, arquiteto Argentino com atelier residente no Brasil (Rio de Janeiro) no projeto “Favela-

Bairro” e tal como o nome sugere, procurou trabalhar a questão da inclusão social dentro das Favelas no Rio de 

Janeiro. A sua participação no programa de urbanização de favelas denominado “Favela-Bairro” deu-se por meio 

da elaboração de mais de 25 projectos abrangendo todas as escalas de intervenção. Desde a pequena (até 500 
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famílias), a média (de 500 a 3.5 mil famílias), a grande (mais de 3.5 mil famílias) até a territorial, que 

compreende um conjunto de comunidades, como é o caso do Complexo do Alemão ou o Complexo de 

Manguinhos, com 13 e 11 comunidades, respectivamente. Isso tem-lhe permitido uma reflexão específica sobre 

esses tipos de intervenção relativas á articulação da cidade dividida entre os denominados sectores formais e 

informais, sintetizadas numa série de publicações internacionais onde se demonstra a abrangência do tema e a 

interatividade multidisciplinar que envolve a atuação campo. (Jauregui, 2007) 

As relações entre o macro e o micro adquirem hoje enorme relevância, a ultima informação sobre o aumento 

das desigualdades entre países pobres e ricos como consequência das alterações climáticas produzidas pelo 

modelo de “desenvolvimento” ocidental coloca em evidência a necessidade urgente de articular respostas em 

todas as escalas, e desde todas as instâncias de governo. (Jauregui, 2007) 

O trabalho que ele vem desenvolvendo, relativo à articulação da cidade fragmentada, oferece caminhos e 

alternativas na busca de coordenação entre acções, garantindo o sentido estratégico das intervenções, sendo 

capaz de dar resposta às demandas concretas mais urgentes. Esse é um campo de actuação em expansão 

permanente, e o interesse cada vez maior nele, é indicador claro, de que já se realizou uma abertura tanto 

prática quanto teórica, capaz de evoluir e actuar com outras realidades. As suas publicações contribuem para 

gerar um diálogo permanente sobre a questão das interacções entre os aspectos físicos, sociais, ecológicos e os 

relativos à segurança cidadã nas suas dimensões ética, estética e política, articuladas com o simbólico, o 

imaginário e o rural. Esse vasto campo de problemas e questões demonstra a relevância do que se expressa no 

núcleo do urbano-social contemporâneo. (Jauregui, 2007) 

Este momento é extremamente oportuno à disponibilidade de intervir (sobre o espaço) / socialmente, 

permitindo uma intersecção entre o popular e o erudito, entre a tradição e a contemporaneidade ou entre forma e 

conteúdo desde um novo viés. O facto de interagir intimamente, com o campo do artístico contemporâneo, 

oferece novas possibilidades de interesse, de articulação arte-sociedade. (Jauregui, 2007) 

Sabendo que “Tamanho não é documento”, o que precisamos é aprender a conviver na diferença, 

“trabalhando solidariamente o devir do mundo”6. E nesse sentido a arte pode indicar um caminho.  

Tendo em conta a sua visão enquanto arquitecto, sempre pesou sobre a arquitectura o facto de ser uma arte 

utilitária. O que representa a ameaça latente de ter de “servir para” (alguma coisa). De modo a se contornar esta 

posição, uma das possíveis soluções tem sido sempre “artistizar” o objeto arquitetónico, tornando-o mais 

próximo de uma “escultura habitável”. (Jauregui, 2007) 

O texto “Less (Can Be) More (Still)” aponta para uma nova atitude não já minimalista, senão na direcção da 

responsabilidade social e do essencial. “Menos” consumismo, discriminação, individualismo e devastação, “pode 

ser”, “mais” investimento na vida, tolerância, solidariedade e eco-reconstrução. (Jauregui, 2007) 

O pensamento determinista de Jauregui conclui que toda a arquitectura deveria ser ambiental e 

ecologicamente concebida. Ele prevê num futuro próximo uma cada vez mais presente, mais inter-relacionada, 
                                                           

6 Citando, Heráclito, retirado de Heidegger, Martin, Heráclito: a origem do pensamento ocidental: lógica, a doutrina 

heraclítica do lógos, Relume Dumará, 2002 
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mais comprometida preocupação (ecológica e ambiental) por parte do arquitecto urbanista no que diz respeito 

aos seus projectos. De futuro, será utilizado cada vez mais a ajuda tecnológica, com o objectivo de tentar 

diminuir o consumo energético, captar energias alternativas, proteger os edifícios, qualificar cada vez mais a 

natureza com arquitectura e incorporar cada vez mais a natureza na arquitectura, ao mesmo tempo que 

recuperar e actualizar antigos saberes sedimentados ao longo do tempo, mas esquecidos pelo turbilhão do 

“presente”, ou seja, potenciando ainda mais os pressupostos “arquitetura-tecnologia-ecologia-ambiente-homem-

arte”. (Jauregui, 2004) 

Uma aplicação do que foi referido é o projecto elaborado para Kassel (Alemanha), que articula domínios tais 

como arquitectura, cidade, paisagem, sociedade, cultura e arte, segundo os seguintes tópicos: - A migração das 

formas; - A busca do essencial; - A reconsideração da relação com a modernidade; - O sentido educativo-

formativo ligado ao objecto artístico; - A indagação sobre o que é a mera vida. 7  

Partindo da leitura da estrutura da cidade de Kassel, o objeto se localiza no parque Schloss, no eixo da 

cidade, constituindo a culminação da área de eventos. O trabalho elaborado toma como referência uma célula de 

caráter habitacional vivenciado numa favela do Rio vários anos atrás. Mediante um procedimento artístico-

projectual, é transformada em objeto de experimentação sensório-espacial, possibilitando a circulação de novas 

significações. 8 (Figura 2) 

 

 

Figura 2 _Projeto elaborado para Kassel 

 

O trabalho de articulação da cidade dividida realizado no Rio de Janeiro durante a última década permitiu-lhe 

uma aproximação singular às relações entre arte e vida, vinculadas à essencialidade das coisas e dos actos, à 

generosidade e à solidariedade. Mediante um procedimento artístico-projetual, è transformada em objecto de 

experimentação sensório-espacial, possibilitando a circulação de novas significações. Trata-se de um suporte 

para diferentes actividades (circular, estar, contemplar, fruir, participar, informar-se) em grupo ou 

                                                           

7 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12  

8 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12 
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individualmente, permitindo uma “passagem” de uma realidade a outra, de um contexto a outro, de uma cultura a 

outras. 9 

Tanto nas favelas do Rio quanto em Kassel podemos percepcionar um “défice de urbanidade”. 

Em Kassel as desconexões não são especificamente de tipo espacial, mas sim, de carácter social. A sociedade 

que produz os seus membros excluídos, os localiza no mesmo tipo de tecido físico. No Rio de Janeiro, as 

diferenças sócio-espaciais entre excluídos e incluídos são notórias, escandalosas, e implicam uma vida em 

vulnerabilidade. 10 

Em ambos os casos, trata-se de um défice de urbanidade e de espaço público. Urbanidade, entendida como 

uma forma de vida feita de uma multiplicidade de vínculos conectados até ao infinito, onde os curtos circuitos 

são frequentes. Em Kassel, o desafio consiste em imaginar outro tipo de relações entre o habitacional e o lugar 

público (que só se torna espaço público em limitadas ocasiões) através da qualificação e reorganização das 

centralidades existentes e a introdução de outras novas, configurando elementos atractivos de convivência com 

consistência estética e espacial. 11 

No Rio, cidade informal, resultado da forma que adopta o sistema capitalista que produz a ilegalidade e a 

pobreza, também falta o espaço público. Nem sequer existe o conceito. Nela, todo o espaço é privado, e o que 

não o é, não é “de ninguém”. Mas apesar disso, existe um forte laço social entre os habitantes, que pode 

funcionar, para o conjunto da sociedade, como referência para uma “terapêutica política”. A favela é, apesar de 

tudo, o lugar de uma intensa dinâmica em contínua transformação; o lugar do puro devir. E também, do domínio 

do essencial. 12 

Assim, em ambos os casos, Kassel e nas favelas do Rio (e no mundo da periferia em geral) necessita-se de 

um sistema urbano, que, incluindo a dimensão estética como componente estrutural, possa funcionar como um 

espaço de conexão entre o individual e o coletivo, usando como referência a “fita de Möebius”13, permita a 

interação destes domínios sem interromper as suas continuidades. 14 

Um dos inúmeros projetos que fizeram parte do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC Urbano) é o do 

Complexo de Manguinhos. Este representa uma síntese de tudo o que já foi referido anteriormente. (figura 3) 

(Jauregui, 2009) 

A favela de Maguinhos possui uma linha de comboio que limita a interação das comunidades com o espaço, 

a ideia neste caso foi elevar essa linha – incorporando um centro de transporte público - de modo a que o 

espaço público numa cota térrea se tornasse num parque linear, definido pela conjugação entre espaços, 

                                                           

9 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12  

10 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12  

11 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12  

12 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12  

13 A fita de Möbius é o objecto obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após dar meia volta numa delas, 

idealizado por August Ferdinand Möbius 

14 Jauregui, Jorge Mário, Jornal Hessische Allgemeine, 11 de Setembro de 2007, documenta 12 
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atividades, edifícios e vegetação. As instalações neste parque vão ser diversificadas de modo a haver aptidão 

desportiva, cultural e habitação com foco no apoio a crianças e adolescentes com necessidades. (Jauregui, 

2009) 

Este novo parque metropolitano será um articulador, atraindo moradores das favelas, bem como um público 

mais amplo das comunidades vizinhas. Como um espaço público integrado que elimina a barreira existente e 

transforma o espaço de divisor a conector. Por intervir diretamente no limite físico da favela, Jauregui confronta 

diretamente a divisão mais profunda sócio-econômica que tem assolado a cidade por décadas. (Jauregui, 2009) 

 

 

Figura 3 _Projeto elaborado para o Complexo de Manguinhos _A – Localização; B – diagrama de comunidades; C – 

diagrama de centralidades; D – Área antes da intervenção; E – Imagem virtual da intervenção _mais imagens sobre o 

Projeto em anexo  

 

 

 

03. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

 

“O ar da cidade faz o homem livre” é um provérbio alemão da Idade Média: os homens livres viviam dentro 

dos muros das cidades e os servos fora, nos campos. Já nesse tempo ocorreria uma espécie de fragmentação, 
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acentuada por uma dependência daqueles que viviam entre os muros, por aqueles que viviam fora deles. (Tuan, 

1974) 

 

 

Capítulo dedicado à sistematização de estratégias de projeto aplicáveis ao espaço público urbano e que se 

destinam a restabelecer continuidades urbanas em contextos de isolamento ou fragmentação urbana, 

fomentando práticas de apropriação de espaço de natureza social.  

De facto a presente tese argumenta que a requalificação urbana tradicional que recorre à estabilização 

urbana através do mero desenho do espaço não é suficiente para resolver todas as dimensões de fragmentação 

urbana verificada nas cidades, já que esta é em grande parte de natureza social, económica, cultural e até 

politica, como demonstrado no capítulo anterior.  

Neste sentido a metodologia aqui proposta defende que os projetos de espaço público mais pertinentes no 

contexto das cidades contemporâneas, não podem esgotar-se numa forma, mas serem sim ativadores de 

processos de ‘construção’ e apropriação social/cultural dos espaços da cidade, deixando assim uma margem 

disponível para a espontaneidade e liberdade criativa individual dos cidadãos que habitam as cidades.  

Só assim se poderão criar espaços com significados sócio-culturais reconhecidos, permitindo uma relação 

biunívoca entre cidadão-espaço, ou seja, uma relação que assenta na ideia de que o espaço não é só um 

produto cultural, mas sim um agente de produção e enriquecimento da cultura, em permanente devir, como o 

afirma Jorge Mário Jauregui. (Jauregui, 2007) 

Deste modo foram investigadas estratégias que, pelo facto de funcionarem em rede, permitem ativar 

conexões susceptíveis de garantir uma resposta efetiva em contextos de fragmentação urbana, podendo ser 

ativadoras de conexões de diferente natureza: ecológicas, de mobilidade, sociais e virtuais.  

Estas estratégias permitem potenciar o desenho de espaço público, podendo ser aplicadas isoladamente ou 

em combinação, potenciando os resultados e a eficácia de cada uma das estratégias isoladamente.  

 

 

 

03.1. _ATIVAÇÃO DE CONEXÕES ECOLÓGICAS 

 

Hoje a humanidade vive num planeta urbano. Pela primeira vez na história, a maioria dos seres humanos 

vive em cidades.  

Como se faz crescer essas cidades, como são construídos esses bairros, como se proporciona habitação, 

como as comunidades se podem relacionar, até que ponto se consegue incorporar o “natural” nos espaços em 

que se vive, estes são alguns dos desafios que vão determinar o futuro nas cidades contemporâneas. (Steffen, 

2011) 
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A ecologia é aqui entendida como a matriz física sobre o qual a paisagem urbana foi sendo construída, é 

sobre esta matriz que estas questões vão ser colocadas. Numa paisagem dominantemente urbana em virtude da 

separação entre cidade / campo, as questões de sustentabilidade terão que ser asseguradas, no sentido de 

garantir a resiliência dos espaços em que vivemos. 

A fragmentação urbana ao negar os princípios de funcionamentos dos sistemas ecológicos origina uma 

fratura sobre o princípio da continuidade numa cidade, que para sustentável não é necessário que se destaque 

por estar coberta de vegetação, mas sim que seja uma cidade que garanta o funcionamento dos sistemas em 

contínuo. 

Num contexto onde surge cada vez mais a preocupação sobre um desequilíbrio entre sistemas, num mundo 

que propicia um aumento constante das desigualdades entre países pobres e ricos, entre áreas em meio 

citadino com qualidade de vida em oposição a outras com necessidades – espaciais, económicas, sociais -, a 

essência de uma ecologia que trabalha o espaço público num meio urbano remete a uma aspiração de promover 

relações com as condições de vida, que são, e continuam, fundamentalmente urbanas. Começa a crescer mais 

e mais a consciência que é a partir da cidade que podemos conquistar a importância determinante que a 

ecologia possui enquanto elemento construtivo. (DUHEM, 1997). 

“Sobre a paisagem natural, caracterizada por determinado funcionamento ecológico, instalaram-se 

comunidades que aprenderam a utilizá-la, assegurando a sua perenidade, e ao fazê-lo, desenvolveram 

determinada cultura que deixaram inscrita na paisagem, dando origem á paisagem cultural. Ecologia e cultura 

são portanto as duas vertentes que constituem os primeiros pressupostos da forma da paisagem.”15 

Existem, assim dois parâmetros importantes a considerar por um Arquiteto Paisagista que devem ser 

interpretados como ciências biofísicas e ciências humanísticas. A habilidade de dar identidade á paisagem exige 

uma interpretação destes dois parâmetros, integrados num mesmo sistema – a paisagem cultural, recorrendo, 

para alem disso, a outras duas temáticas de conhecimento: a arte e a técnica, indispensável á concretização da 

intervenção. (Magalhães, 2001) 

A ecologia é hoje em dia uma ferramenta fundamental capaz de atuar na construção de uma cidade, 

desenvolvendo alicerces através da preservação da estrutura – ecológica - que a mesma nos consegue 

fornecer, constituída pela expressão espacial das componentes mais sensíveis dos ecossistemas, representada 

pelos fatores de ambientes “visíveis” como o relevo, a morfologia do terreno, a água, a vegetação. 

O conceito de ecologia aplicado ao espaço urbano remete a todo um leque de ambições sociais, de 

preocupações e de apostas metodológicas envolvendo ao mesmo tempo a pesquisa fundamental e a acção, 

repousando em grande parte sobre o desejo de cidadania, de democracia reforçada. 

O que é necessário acontecer é convergir os dois – o global e o local; a tecnologia e o doméstico. É preciso 

utilizar o melhor conjunto de tecnologias ambientais que estão emergindo de laboratórios e workshops em todo o 

mundo, e combina-los com a sabedoria e necessidades locais, que emana apenas de um conhecimento 

                                                           

15 Magalhães, 2001, p.338 
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profundo perante o espaço. A combinação dos dois vai nos proporcionar ferramentas para resolver muitos dos 

problemas do planeta / de uma cidade / de um bairro / de uma sociedade. (Steffen, 2011) 

Além de nos capacitar a ser localmente pró-activos, sabendo e colaborando para o que está a acontecer em 

nosso redor é simplesmente agradável. Todos temos uma conexão inata para com a natureza - as conexões que 

podem facilmente ser nutridas no coração da cidade (quando sabemos onde procurar), seja em locais mais 

inacessíveis – familiarizando-nos com a vegetação local, o relevo, o elemento de água, o clima, ajuda-nos a 

sentir uma pertença pelo espaço, ao ponto de nos sentirmos confortáveis e estimulados a contribuir. (Steffen, 

2011) 

Como um processo de descoberta e capacidade de estimulo perante um meio fragmentado, o desenho 

intencional implica modelação, manipulação, e (re)criação. Num tecido ecológico urbano, também significa a 

recuperação de algo que foi perdido, num contexto histórico de formas específicas de ecologias do passado. 

Recorrendo a componentes estruturais da paisagem o Arquiteto Paisagista é capaz de uma forma perspicaz 

em redescobrir, reafirmando, recriando, e reavaliando o nosso lugar na natureza dentro de paisagens 

contemporâneas. 

Os sistemas ecológicos funcionando em continuidade possuem um forte potencial estruturante e ativador de 

conexões no espaço urbano. O modelo proferido que vai de encontro com esta reflexão é o de continuum 

naturale16, que contribui para a criação de uma estrutura global da paisagem, ligando a cidade ao campo, 

conferindo legibilidade e identidade á paisagem e simultaneamente, assegurando o equilíbrio dos sistemas 

ecológicos, assim como a capacidade de trabalhar com as sociedades de uma forma continua. (Magalhães, 

2001) 

Em meados dos anos 60, devido á evolução descontrolada por parte de uma sociedade industrial perante 

uma paisagem de sua essência natural, surge uma campanha de mentalização geral para a necessidade que 

existe quando interpretamos a condição de vida urbana e rural, a necessidade de manter de uma forma 

proporcional os elementos essenciais da paisagem natural, conservando ou mesmo reconstituindo a sua 

continuidade e funcionalidade. Assim se tomou consciência da necessidade de garantir o “Continuo Natural” e o 

“Continuo Cultural”. (Cabral, 1980) 

O professor Caldeira Cabral, no seu livro “O Continuum Naturale e a Conservação da Natureza”, defende que 

estes dois Contínuos, o Natural e o Cultural, não podem ser interpretados de formas distintas, havendo 

necessidade em uniformizar o pensamento de todos os especialistas que operam nas variadas áreas, de modo a 

se poder encontrar a posição correta em relação ao homem, enquanto parcela moderadora. (Cabral, 1980) 

“A vida realiza-se num equilíbrio dinâmico que é variação ordenada.”17 Este conceito deve obedecer a quatro 

características, de modo a que seja possível assegurar as suas atividades e a sua dinâmica tenda sempre para 

                                                           

16 O conceito de continuum naturale dai consagrado na lei de bases do ambiente (decreto-Lei nº11/87 de 7 de Abril – 

art. 5º d) “é o sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o suporte da vida silvestre e da manutenção do 

potencial genético e que contribui para o equilíbrio e estabilidade do território” 

17 Cabral, Francisco Caldeira; Telles, Gonçalo Ribeiro, A Árvore em Portugal, Assírio & Alvim, 1999 
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um equilíbrio (dinâmico): - Continuidade - assegurada pela circulação da água e do ar, dos nutrientes do solo, da 

vegetação que, por sua vez, constituem habitats que permitem a circulação da fauna;- Elasticidade - capacidade 

do sistema se adaptar à variabilidade dos seus elementos;- Meandrização - aumentando as interfaces entre 

diferentes meios, onde são maiores os gradientes entre os parâmetros físicos e biológicos, incrementa-se o 

efeito de orla; “De facto ao procurarmos intensificar os processos vitais na paisagem estamos sem dúvida a 

procurar aumentar o fluxo energético total, mas não devemos faze-lo maximizando alguns fluxos particulares, 

mas sim aumentando o número de pequenos fluxos do conjunto.” (Cabral, 1980, pp42);- Intensificação - de 

modo a garantir uma otimização física e biológica, compensando o empobrecimento ecológico das áreas mais 

artificializadas. 

 

 

03.2. _ATIVAÇÃO DE REDES DE PERCURSOS / MOBILIDADE 

  

A história das origens do homem é uma história de percursos, de migração de pessoas, culturas, e trocas 

religiosas que tomou lugar ao longo de varias trajetórias intercontinentais. A lenta, mas complexa operação de 

apropriação e cartografia do território foi o resultado do esforço contínuo na necessidade de mobilidade. 

Se refletirmos sobre a ligação de espaços recorrendo a um sistema em rede originadas a partir de percursos, 

circulações, direções, existe a capacidade de estabelecer uma conectividade entre pontuações que existem por 

si e em muitas ocasiões não se relacionam com outras.  

O espaço “mosaico” é evidente, com limites fortes, onde nos esquecemos de expandir as implicações do 

lugar. Lugar significa espaço ocupado por um corpo, logo pode-se afirmar que o que define o lugar são os 

corpos que nele interagem, os espaços adquirem as suas características através da essência do lugar, sendo 

esta fundamental para o desenvolvimento de vida num espaço. 

Ao recorrer á ativação de redes enquanto estratégia pretende-se conseguir quebrar a fragmentação presente 

entre lugares, não abdicando das especificidades das partes, mas estimulando um conceito de “todo” por elas 

composto, pelas diferentes qualidades entre elas. 

Nesta interpretação, caminhar é tanto um modo de expressão, como uma forma de construir uma imagem 

mental do espaço, caminhando, torna-se um instrumento vantajoso para aprender acerca de transformações 

sociais e morfológicas em curso nas cidades. 

 

 

 

03.2.1. _ ESTRATÉGIA DE MOBILIDADE NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

 

“As necessidades de mobilidade cresceram de forma exponencial e os seus padrões alteraram-se 

significativamente nas últimas décadas, especialmente nas áreas urbanas, em consequência do 
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desenvolvimento económico e social. Fruto da dispersão urbanística residencial e da descentralização das 

actividades e serviços, a mobilidade nos espaços metropolitanos é hoje uma realidade muito diversificada e 

complexa, marcada pela utilização crescente de transporte individual e pela ineficiência do transporte colectivo, 

com consequências a nível do ruído, poluição atmosférica e agravamento das condições de sustentabilidade 

energética.” 18 

 

Perante o atual cenário da mobilidade nas cidades contemporâneas surge a necessidade de abordar o 

conceito de mobilidade numa nova perspectiva, em que se devem estabelecer abordagens inovadoras, 

permitindo a deslocação contínua de pessoas, bens e serviços, com menos impacte ambiental, mais estímulo 

económico e social. 

È necessário uma coordenação muito mais eficiente entre os meios públicos de transporte, assim como um 

tempo de espera mais reduzido entre os mesmos, maior frequência e redução no tempo de deslocação, de 

modo a garantir o conforto de todos os que usufruem do serviço e estimular aqueles que ainda preferem o 

transporte privado. Ao se conseguir garantir que existe mais qualidade na utilização de transportes públicos 

estamos a conseguir contribuir para uma maior satisfação do ser humano, evitando horas de transtorno no 

trânsito, onde o individuo tem de estar constantemente alerta dos perigos que podem surgir, assim como se 

contribui para uma redução na poluição e se gera mais tempo útil. 

Mais e mais pessoas estão numa situação, com percursos longos dentro do carro: mais de 3-5 milhões de 

Americanos, agora conduzem mais de 3 horas por dia, no percurso casa-trabalho, gastando um mês das suas 

vidas ao volante de um automóvel todos os anos, e estes longos percursos estão a espalhar-se até a China e 

Europa. Entretanto, as pessoas que vivem na periferia dos novos subúrbios são por norma as menos felizes 

dentro dos Americanos, e os longos percursos que têm de aguentar são a maior razão disso mesmo. (Steffen, 

2011) 

Os serviços públicos de mobilidade são mais que meros meios sem um sentido essencial, neles existe a 

acessibilidade ao garantir conectividade entre diferentes pontos, desde a saúde, lazer e educação, todos estão 

diretamente ligados a condições de mobilidade. Tendo em conta as necessidades locais de modo a que se 

consiga garantir uma política fiel de mobilidade urbana é preciso um completo reordenamento das prioridades do 

planeamento urbano, que implicariam as seguintes medidas: 1) A moderação de velocidade, assim como acesso 

a determinadas ruas para os automóveis individuais; 2) Potenciar o transporte coletivo como realmente público, 

com um plano de redução de tarifas de modo a se tornar mais aliciante, o investimento numa frota moderna e 

confortável, assim como a extensão de horários e percursos e melhorias nas condições de trabalho dos 

trabalhadores; 3) Planeamento de ciclovias que tenham uma margem de segurança das estradas para 

automóveis, garantindo bem-estar dos inúmeros meios de ciclo-transporte; 4) Criação de estacionamentos para 

bicicletas em diferentes pontos da cidade, com maior importância próximo de paragens de transporte público. 

                                                           

18 Mobilidade Urbana sustentável, O impacte das empresas e dos seus trabalhadores 
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Todo este tipo de medidas, nada significará se não se construir um conceito de desenvolvimento que esteja 

salvaguardado a garantia da qualidade da vida humana. Para que tal seja possível, é necessário conceber as 

cidades como espaço de apropriação pública e coletiva e não privada. Apenas assim, será possível garantir um 

modelo de mobilidade urbana que promova a continuidade entre áreas. 

Criar infra-estruturas clicáveis é um dos movimentos clássicos que uma cidade pode fazer. Adicionar ao 

espaço percursos clicáveis e parques para bicicletas, antecipando as necessidades dos ciclistas, quando 

atingem o seu destino na cidade, essas coisas são, inequivocamente, facto de que a bicicleta é um meio de 

transporte bastante importante e legítimo. Como, Elisabeth Rosenthal, recentemente escreveu no New York 

Times, em breve, só vai existir apenas dois tipos de cidades principais: aquelas que estão a implementar 

programas de modo a favorecer, percursos a bicicletas e partilha de bicicletas, e aqueles que o pretendem fazer 

em breve. (Steffen, 2011) 

As infra-estruturas para bicicletas, não são apenas em relação de segurança. De modo, a encorajar ciclistas 

mais reservados a usarem o poder que o pedal possui, a cidade tem de fazer mais que apenas instalar umas 

vias clicáveis. Tem de fornecer segurança para as bicicletas e todos aqueles que a usufruam. (Steffen, 2011) 

The Copenhagen Wheel, é um projecto desenvolvido por investigadores do MIT, que torna qualquer bicicleta 

num híbrido eléctrico ligado à rede de internet. The Copenhagen Wheel não é apenas a bicicleta em si, mas 

mais que isso, contem um disco vermelho de plástico em redor da roda traseira que contem um conjunto de três 

mudanças de velocidade, uma bateria, um receptor GPS, e uma variedade de sensores para monitorizar as 

condições ambientais, como a temperatura e níveis de poluição. (Steffen, 2011) 

A grande vantagem deste design é que não necessita de cabos, tornando muito fácil a adaptação a uma 

bicicleta convencional, transformando-se instantaneamente num híbrido eléctrico. Pode existir a dúvida de como 

fazer para mudar mudanças de velocidade, tendo em conta, que não existem cabos. É nesse momento que o 

Iphone entra em cena. O proprietário da bicicleta conecta o seu Iphone ou Smart Phone ao guiador e usa-o 

como controlador via Bluetooth. (Steffen, 2011) 

Existe o desejo que seja neste sentido que se consiga caminhar para um futuro mais conectado, capaz de 

promover a consciencialização de todos os que nele fazem parte. Este projeto possui uma unidade com 

sensores que possibilitam a partir da recolha de dados sobre os hábitos (percursos) pessoais, monitorizar a 

quantidade de esforço que uma determinada pessoa está a fazer, quantas calorias está a queimar, bem como 

informação sobre o espaço envolvente, incluindo o monóxido de carbono, NOx, ruido, temperatura ambiente e 

humidade relativa. Os utentes podem aceder a esses dados através do seu telemóvel, ou recorrendo á internet, 

usando-os de modo a planear as suas rotas, de uma forma mais saudável, ou com o objetivo de ir ao encontro 

de amigos a algum local. Alem disso, esses dados podem ser partilhados através de redes socias, conectando 

ainda mais utentes a um sistema em rede. 

Através de um simples trajeto diário, eis que surge um meio capaz de potenciar uma maior contribuição ao 

modo se conhece a cidade. A partilha de informação sobre espaços que constroem a cidade vai promover um 

acesso a uma nova escala de informação ambiental. 
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Surge a possibilidade de construir uma estrutura de paisagem que tenha um significado social importante, 

desenhando o espaço público de forma consequente, recorrendo a uma plataforma acessível a todos. 

 

 

 

Figura 4 _The Copenhagen Wheel com alguns dados exemplificativos 

 

 

 

03.2.2. _CAMINHAR ENQUANTO ESTRATÉGIA 

 

Antes de serem erguidos os menires - conhecido como “benben” no Egipto -, o homem possuía uma forma 

simbólica que transformou a paisagem. Esta forma era caminhar, uma habilidade apreendida com grande 

empenho nos primeiros meses de vida, tornando-se mais tarde algo inconsciente, natural numa paisagem e seus 

envolventes. Ao longo do último século têm surgido algumas reflexões de modo a interpretar as paisagens 

urbanas que nos envolvem, quando caminhamos através delas. (Careri, 2003) 

O acto de percorrer um espaço decorre de uma necessidade natural de movimento, da procura por alimento 

e informação necessária para sobreviver. Mas uma vez, para que estas necessidades básicas estejam 

asseguradas, caminhar assume uma forma simbólica que habilita o homem a residir no mundo. Modificando o 

sentido de espaço, caminhar torna-se o primeiro acto estético por parte do homem, penetrando os territórios, 

construindo uma ordem a partir da qual garante um desenvolvimento entre objectos arquitectónicos. Caminhar 

surge como uma forma de arte sendo a essência do menir, escultura, arquitectura, paisagem. Esta simples 

acção deu origem á mais importante relação que o homem conseguiu estabelecer com a terra, com o território, 

com os próprios indivíduos deambulantes no espaço. (Careri, 2003) 

A transumância nómada, geralmente considerada como o arquétipo para qualquer viagem, foi na realidade o 

potenciador de peregrinações intermináveis para caçadores no período Paleolítico, cujos significados simbólicos 

foram traduzidos pelos Egípcios no “Ka”, o símbolo do eterno vaguear. Estes caminhantes primitivos viveram 

sobre uma religião - a viagem enquanto ritual - e sobre formas literárias - a viagem enquanto narrativa -, 
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transformado num caminho sagrado, dança, peregrinação, procissão. Só no último século é que o conceito 

viagem-caminhar se libertou das restrições da religião e literatura de modo a assumir o status de um puro acto 

estético. Hoje em dia é possível construir uma história, caminhando, como forma de intervenção urbana que 

inerentemente contem os significados simbólicos da paisagem, onde o termo paisagem indica a acção de 

simbólica assim como a transformação física do espaço antrópico. (Careri, 2003) 

A separação humana primordial entre nómadas e colonos resultou em duas diferentes formas de viver no 

mundo e como consequência, em diferentes formas de pensar o espaço. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari descreveram dois conceitos diferentes de uma forma muito clara: “O espaço 

sedentário é restrito por um limite físico, enclausuras e rotas entre as enclausuras, enquanto o espaço nómada é 

suave, marcado apenas por “cursos” que são apagados ou transformados conforme a viagem”. Por outras 

palavras, o espaço sedentário é denso, mais sólido, e assim sendo, completo, enquanto que o nómada é menos 

denso, mais fluido e como consequência, mais vazio. (Careri, 2003) 

O mapa nómada é um vazio onde os caminhos se conectam a oásis, lugares sagrados, bons pastos e 

espaços que mudam rapidamente. Esta interpretação aplicada á presente dinâmica de um espaço urbano teria 

inúmeros ganhos proveitosos se conseguíssemos conjugar a fluidez que a interpretação nómada nos consegue 

fornecer num espaço menos denso, com a solidez que a interpretação sedentária nos consegue garantir, 

resultando num meio com um potencial qualitativo de elevado valor. 

A história das origens do homem é uma história de caminhar, de migração de pessoas, cultural, e trocas 

religiosas que tomou lugar ao longo de varias trajectórias intercontinentais. A lenta, complexa operação de 

apropriação e cartografia do território foi o resultado do esforço contínuo do primeiro homem ao caminhar. 

(Careri, 2003) 

 

 

“The earth, beneath my feet, is nothing but an immense open newspaper. At times a photograph appears, a 

curiosity like any other and the flowers uniformly emit the scent, the good scent of printer´s ink.”  

              André Breton, Poisson soluble, Édition du Sagittaire, Paris, 1924. 

 

 

“I move in a landspace where revolution and love speak overwhelming words.” 

              René Char, “Poémes (á Aragon)”, in Le Surréalisme au service de la révolution, 3. December 1931 

(English version: Poems of René Char, Princeton University Press, Princeton (N. J.), 1976). 

 

 

A segunda metade do século XX viu “caminhar” como uma das formas utilizadas por artistas para intervir na 

paisagem. Em 1966 a revista Artforum publicou a história da viagem de Tony Smith ao longo de uma via rápida 

em construção. A controvérsia eclodiu entre críticos modernistas e artistas minimalistas. Certos escultores 
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começaram a explorar o tema do caminho, primeiro como um objecto e mais tarde como uma experiência. Land 

Art reexaminou, através de caminhadas, a origem arcaica da paisagem e a relação entre arte e arquitectura, 

possibilitando à escultura recuperar os espaços e meios da arquitectura. (Careri, 2003) 

A interpretação da cidade actual de um ponto de vista itinerante é baseada num conceito conduzido pelo 

coletivo Stalker desde 1995 em várias cidades Europeias, de seu nome “transurbances”. Trata-se de um formato 

de crítica, criado por um colectivo, caminhando. Transurbances são caminhadas elaboradas em espaços vazios, 

dentro e em redor da metrópole contemporânea, que Stalker denomina de "territórios reais." Nesta interpretação, 

caminhar é tanto um modo de expressão, como um instrumento vantajoso para aprender acerca de 

transformações sociais e morfológicas em curso nas cidades. Perdendo-se no meio de amnésias urbanas, o 

coletivo Stalker encontrou aqueles espaços que o movimento Dada definiu como espaços banais e espaços que 

os Surrealistas definiram como inconscientes da cidade. Memória reprimida, rejeição, ausência de controlo, 

todos estes padrões tem produzido um sistema de espaços vazios através do qual é possível movimento, como 

nos sectores de um labirinto de Constant´s New Babylon: um espaço nómada ramificado como um sistema de 

trilhos discretos, que parecem ter tomado forma como o resultado de entropia da cidade, como descreve Robert 

Smithson num dos seus “forgotten futures”. 

O termo “caminhar” indica simultaneamente o acto de percorrer (o caminhar como a acção de caminhar), a 

linha que atravessa o espaço (o caminhar enquanto objecto arquitectural) e o conto por parte do espaço 

atravessado (o caminhar como estrutura narrativa). (Careri, 2003) 

O objectivo é propor o caminhar, como uma forma estética e agregadora, disponível á arquitectura e á 

paisagem de modo a beneficiar a circulação e o fácil acesso entre áreas cartográficas, sejam elas distintas ou 

não. Esta estratégia afirma-se com o intuito de causar movimento, potenciando a maior facilidade na interacção 

social, na simples forma, que pode ser usufruída por todas as pessoas que assim o queiram. (Careri, 2003) 

Ao longo deste século o redescobrir do caminhar ocorreu primeiro através da literatura (por Tristan Tzara, 

André Breton e Guy Debord como escritores), posteriormente na escultura (por intervenção de Carl Andre, 

Richard Long, e Robert Smithson como escultores), enquanto, que no terreno da arquitectura, o caminho levou à 

busca dos fundamentos históricos da anti-arquitectura radical no nomadismo, que ainda não conseguiu tirar 

desenvolvimentos proveitosos. (Careri, 2003) 

Neste espaço de encontro, caminhar é proveitoso para a arquitectura como uma ferramenta cognitiva e de 

design, como um meio de reconhecer a geografia no caos das periferias, e como meio através do qual é capaz 

de inventar novas formas de intervir em espaço público, de modo a potencia-los e torna-los evidentes. O 

objectivo não é encorajar arquitectos e arquitectos paisagistas a abandonar os seus blocos de desenho, 

colocando a mochila de “transurbance nómada” as costas, nem é, teorizar uma total ausência de caminhos para 

permitir ao cidadão perder-se, embora muitas vezes esta abordagem de “eliminar” poderia realmente ser visto 

como uma mais-valia em vez de um erro. O objectivo é indicar “caminhar” como uma ferramenta estética, capaz 

de descrever e modificar aqueles espaços que frequentemente têm uma natureza ainda por ser compreendida, a 

ser preenchido com significado, em vez de projectado e cheio com coisas. (Careri, 2003) 
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A capacidade de caminhar é determinante para favorecer “cidades verdes”. Ser capaz de caminhar no nosso 

bairro, não o torna necessariamente apropriado de ser caminhado. Os espaços onde moramos têm de ser 

conectados a outros espaços, que valha a pena caminhar, e como forma de reconhecer a identidade das 

paisagens urbanas, fixando rotas. (Steffen, 2011) 

 

 

Art made by walking in landscapes. 

In the nature of things: 

Art about mobility, lightness and freedom. 

Simple creative acts of walking and marking 

about place, locality, time, distance and measurement. 

Works using raw materials and my human scale 

in the reality of landscapes. 

The music of stones, paths of shared footmarks, 

sleeping by the river's roar. 19  

Richard Long 

 

 

 

Figura 5 _Mapas mentais do espaço elaborados a partir do caminhar  

 

 

 

 

 

 
                                                           

19 W ART, CONTEMPORARY ART, PORTUGUES, ESPANHOL, ENGLISH –– Mimesis, 2004 
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03.3. _ATIVAÇÃO DE REDES VIRTUAIS _A Tecnologia enquanto estratégia  

 

 

A cada minuto que passa, existe uma consciência cada vez maior na incorporação da tecnologia nos nossos 

hábitos do quotidiano, torna-se menos uma “tecnologia pela tecnologia” e mais uma “tecnologia por seleção” ou 

seja, que permita responder a problemas específicos. 

O desenvolvimento tecnológico deve atender ao bem-estar social e, portanto, ao bem comum, privilegiando 

sempre o cidadão. A valência da tecnologia tem de chegar ao nível de ser um serviço de todos, inclusive dos 

mais pobres, dos analfabetos e dos mais idosos. Se ficar alguém de fora desse progresso, não é progresso. 

A utilização da tecnologia no contexto do desenho de espaço público tem o potencial de realmente trabalhar 

áreas onde a intervenção sobre o espaço é limitado, ora por questões espaciais ora por questões sociais. 

Ao longo dos últimos anos temos sentido um avanço colossal no conhecimento tecnológico, com os produtos 

a ficarem cada vez mais pequenos, portáteis e acessíveis a cada vez mais classes etárias e monetárias. Em 

poucos anos assistiu-se à passagem de telemóveis totalmente básicos nos serviços que lhes eram concebidos, 

para uma possibilidade inumerável de aplicações numa estrutura física de um objeto fácil de manusear. 

A informação a que qualquer individuo é capaz de aceder hoje em dia, flui a uma velocidade tão grande, com 

uma quantidade tão grande, que existe a capacidade de recorrendo à tecnologia, ela numa questão de segundos 

seja capaz de revelar determinadas particularidades do espaço, que passariam despercebidos ou sem 

importância. 

A relação entre espaço físico e virtual pode ser demonstrada através de dois exemplos práticos, que se 

apresentam sequencialmente, demonstrando como a tecnologia pode fazer a diferença no nosso dia-a-dia, 

permitindo que qualquer pessoa possa ter a capacidade de explorar e conhecer o espaço em seu redor de uma 

forma desafiante e objetiva recorrendo a muito menos tempo. 

A estratégia parte do pressuposto de que a partir de uma interpretação virtual, somos capazes de apreender 

o espaço físico. A limitação desta estratégia prende-se sobretudo com o facto do acesso à tecnologia ser muitas 

vezes diferenciado socialmente, pelo que um dos pressupostos para que esta relação consiga tornar-se possível 

em espaço público é a distribuição de pontos Wireless, em toda a extensão da cidade, garantindo o acesso 

gratuito e acessível á internet a qualquer indivíduo que pretenda obter informação ou entretenimento. 

A tecnologia possui o potencial capaz de recuperar e atualizar antigos “saberes” sedimentados ao longo do 

tempo, mas esquecidos pelo turbilhão do mesmo. Existe a possibilidade de preservar / estimular antigas 

tradições ou mesmo antigos saberes populares, antigos hábitos / afazeres que foram sendo perdidos / 

esquecidos de geração para geração, de modo a estabelecer uma relação mais ativa entre gerações. 
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03.3.1. _WALKSHED TECHNOLOGIES 

 

Houve um tempo em que se pensava que a internet iria isolar as pessoas. Algo curioso aconteceu no 

caminho desse futuro insocial, descobriu-se que o mais importante acerca da internet é que esta põe as pessoas 

em contato. Em vez de separar, a internet tornou-se mais sociais que nunca, seja “online” ou no mundo “real”. 

(Steffen, 2011) 

Tendo em conta que a tecnologia impregnou a cidade actual - e isso significa, não se pensar apenas no 

smart-phones e Google maps, mas rating comunitário de restaurantes e lojas, informação em tempo real sobre o 

trânsito, uma rede eléctrica inteligente, até mesmo notícias locais no momento – aumentou em grande medida o 

ciclo de experiências entre o contacto “online”, e as conversas em pessoa. A reflexão passa por aprender que o 

espaço público e o espaço cibernético são simbióticos; relação entre comunidade física e estímulo tecnológico. E 

esta tendência só tende a aumentar. A tecnologia está cada vez mais pequena, e a espalhar-se por todo o lado, 

tornando-se ubíquo no espaço urbano. Estamos rodeados por informações pontuais, sensores, e informação por 

camadas, acerca de tudo, desde atrasos no trânsito, até informação sobre o tempo, até ao bar onde os nossos 

amigos se vão encontrar. (Steffen, 2011) 

Enquanto as cidades se tornam mais inteligentes, a vida urbana, torna-se muito mais eficiente em vários 

sentidos, mais apreciável. A rua, como plataforma para a tecnologia, está a tornar-se mais acessível, uma vez 

que se torna mais fácil encontrarmos os lugares ou serviços que se procuram. Esta possibilidade tem 

possibilitado abandonar a rotina de utilizar o automóvel como meio de descodificar a cidade, mesmo que esse 

processo consumisse horas e horas. A comodidade numa cidade inteligente é diferente: trata-se de ter 

conhecimento, onde o produto que é pretendido se encontra disponível, para que não aja necessidade de fazer 

grandes percursos. Assim, engenhos de procura como a Google, têm permitido uma busca mais rápida do que 

se pretende, a tecnologia omnipresente torna cada vez mais, a cidade “pesquisável”. (Steffen, 2011) 

Como, Dan Hill aponta no seu ensaio “The Street as Plantform”, só agora se começou a ter noção até que 

ponto as cidades podem tornar-se inteligentes. “Facilitado pela rede de sensores, a informação emergente do 

novo sistema nervoso é exibida ilimitada: variações quase imperceptíveis na qualidade do ar e água, inúmeros 

padrões em publico e tráfego, (…) 20 

Toda esta tecnologia vai mudar a forma como se vive numa comunidade densa. Muitas pessoas, são 

capazes, de se sentir confortáveis em caminhar apenas uma curta distancia a partir de suas casas, uma 

extensão que os urbanistas denominam de “Walkshed”. Mas, conforme se vai tendo conhecimento dos espaços 

em redor, e o envolvimento com as pessoas que estão próximas, o “Walkshed” pode revelar-se cheio de 

possibilidades. Certo é, que é mais fácil apanhar o autocarro certo, arranjar uma partilha de carro, ou pedir 

emprestado um berbequim do depósito de ferramentas, mas isto é apenas o início. Aquela Igreja que sempre se 

ignora, e de um momento para o outro, há a constatação que, admite troca de livros; a pequena loja de canto 

                                                           

20 Hill, Dan, “The Adaptive City”., Cityofsound.com, September 07, 2008, 
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que vende especiarias, que tanto tempo demorou para ser encontrada; pais de pequenas crianças são 

convidados a espectáculos de matine, nos cinemas locais; um grupo de pessoas que se junta todas a quintas 

num café de canto, para praticar o seu francês. As cidades estão a surgir cheias de oportunidades, que muitas 

vezes os cidadãos não se apercebem simplesmente porque não estão visíveis a partir da rua. Esta tecnologia 

“walkshed” torna visível, todos aqueles espaços que passam despercebidos ao longo dos dias. 21 

É óbvio, que este novo futuro vai estar repleto de riscos, assim como promessas, com novas ameaças á 

privacidade por parte de pessoas intrometidas, preocupações de abuso de informação, e questões de fiabilidade 

acerca da informação que é útil. Até se pode colocar a questão de se deixar de ter todo o mistério do local, e o 

caminhar por acaso ao longo do espaço, sem saber ao certo o que se vai encontrar. Por outro lado, pode ser 

que as cidades se tornem mais interessantes, pela acessibilidade que proporcionam. (Steffen, 2011) 

 

 

03.3.2. _GEOCACHING 

 

O Geocaching é uma espécie de jogo praticado ao ar livre no mundo real. Inicialmente caracterizado como 

“caça ao tesouro”, os participantes recorrem á utilização de um dispositivo habilitado a recetor de navegação por 

satélite (GPS) para conseguirem navegar para um conjunto específico de coordenadas (GPS), tentando 

encontrar o “tesouro” (geocache ou cache) escondido no determinado local. 22 

Uma cache típica costuma ser na maioria das vezes uma pequena caixa fechada, estanque, que contêm um 

livro de registo e por vezes alguns objetos (tesouros), como bonecos, poemas, canetas – entre outros - para 

troca. Conforme se posiciona a cache, anota-se as coordenadas “WGS84” - latitude e longitude - do local em 

questão, assim como alguma informação extra que o “gerador da cache” queira dar ao participante de modo a 

ser publicado no site oficial (geocaching.com). 23 

“Os Participantes são livres de colocar ou retirar objetos da cache, normalmente por troca de coisas de 

pequeno valor, de modo a haver sempre qualquer recordação a ser levada,”24 havendo apenas outras duas 

regras a serem respeitadas: o facto de assinalar no livro de registo a recente descoberta e partilhar a experiência 

no site oficial. 

Este jogo social possui algumas variações ao seu formato base, pois existe um enorme potencial no que toca 

ao interesse por parte do participante, normalmente em busca de uma aventura, seja ela sozinha, na companhia 

de amigos ou em família, com a possibilidade de ser realizada a qualquer altura do dia.  

 

 

                                                           

21 Hill, Dan, “The Adaptive City”., Cityofsound.com, September 07, 2008, 

22 Geocaching, Janeiro 05, 2012, 

23Geocaching, Janeiro 05, 2012, 

24 Geocaching, Janeiro 01, 2012. 
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Algumas variações: 

• Micro-cache: pequena caixa onde quase só cabe o livro de registo - as mais comuns são caixas de rolo 

fotográfico 35mm. 

• Multi-cache: necessita de uma visita a um ou mais pontos intermédios para determinar as coordenadas 

da cache final. 

• Cache-mistério: necessita que o participante (geocacher) resolva um puzzle para encontrá-la. 

• Cache-evento: um encontro de participantes (geocachers). 

• Virtual: local a visitar sem caixas escondidas mas que supostamente deve ter algo bonito ou 

interessante. A visita terá que ser provada através da revelação de algo que garanta que o participante 

(geocacher) esteve presente. 25 

 

Recorrendo a dados retirados do site do Geocaching é importante destacar que no território Português, 

passaram de 8.612 caches (31 Dezembro, 2010) para 13.833 caches (31 Dezembro, 2011). Estes números dão 

conta de um aumento substancial no interesse em praticar esta modalidade. 

Uma das particularidades que torna o geocaching, algo tão interessante de se desenvolver é a potencialidade 

que se obtêm em transformar ideias tão simples em eventos com um impacto enorme, seja ele social ou 

ambiental. Caso disso, é o esforço feito no sentido de preservar a natureza, desenvolvendo uma consciência 

ambientalista. “Normalmente é pedido aos participantes que removam algum lixo das áreas onde praticam o 

geocaching ("Cache In, Trash Out" - CITO) e que deixem as áreas visitadas iguais ou em melhor estado que as 

encontraram ("Leave No Trace", "Take Nothing But Photos, Leave Nothing But Footsteps").” 26 

"Cache In, Trash Out" – CITO - é uma iniciativa ambiental em curso apoiado pela comunidade geocaching 

por todo o mundo. Desde 2002, geocachers em todo o mundo têm se dedicado a melhorar parques e outros 

locais de cache-friendly. Através desses esforços voluntários, surge a capacidade de preservar a beleza natural 

dos nossos recursos ao ar livre. 27 

O "Cache In, Trash Out" é apenas uma pequena parcela do que se pode fazer com este tipo de estímulo 

social. Relativamente ao tema proposto neste trabalho, surge a possibilidade de haver um envolvimento no 

espaço público de uma forma totalmente dinâmica, tanto por parte de uma comunidade como por um simples 

individuo.  

A facilidade que existe hoje em dia em recorrer a este tipo de mecanismos, devido aos aparelhos 

tecnológicos, que continuam a evoluir numa tendência de se tornar cada vez mais pequenos, convergindo cada 

vez mais para um preço mais acessível, tendo em conta a tecnologia que se consegue obter num pequeno 

objeto de bolso, torna os espaços públicos cada vez mais coabitáveis. 

 

                                                           

25 Geocaching, Janeiro 01, 2012. 

26 Geocaching, Janeiro 01, 2012. 

27 Geocaching, Janeiro 05, 2012, 
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03.4. _ATIVAÇÃO DE REDES SOCIAIS 

 

No contexto do desenvolvimento local, a cultura é muitas vezes considerada como colectiva e estável, um 

património tangível e intangível das localidades, aumentando o seu bem-estar social e económico, por exemplo, 

como parte de uma economia simbólica. A arte é considerada como promotora positiva da criatividade individual, 

por introduzir mudanças e variações ao espaço público. No entanto, o âmbito da cultura é muito mais amplo, 

abrangendo não só o património e a expressão artística, mas também a variação individual e criativa na cultura 

do quotidiano, tais como a diversidade de práticas, valores e compreensão de um mundo moldado por processos 

de interacção entre seres humanos e seu envolvente.  

 

 

04.4.1. _ARTE URBANA ENQUANTO ESTRATÉGIA 

 

Nas artes visuais a presença imediata do visível abre acesso ao invisível. Este acesso, identificado como 

“percepção estética”, é comparável á leitura de textos, porém realiza-se através de símbolos específicos.28 As 

artes visuais são um horizonte do conhecimento e abarcam várias linguagens expressivas como o desenho, a 

pintura, a escultura, a fotografia. (WILDER, 2010) 

A compreensão das linguagens visuais precisa ser aprendida da mesma forma que a linguagem escrita, 

musical e numérica. Desenvolver a capacidade de percepção estética de um sujeito é abrir-lhe um novo canal de 

comunicação e aprendizagem, um novo aspecto do mundo. Aprender a reconhecer diferentes universos 

simbólicos subjacentes a diferentes culturas favorecerá um conhecimento mais profundo do “outro”. Conhecer o 

“outro” lança novos olhares sobre nós mesmos. (WILDER, 2010) 

As profundas transformações que ocorreram em rápida sucessão nos vários níveis dos acontecimentos 

históricos actuais provocaram os artistas inovadores a buscarem uma função social para a sua actividade: seja 

de alerta para os graves problemas ecológicos resultantes de uma industrialização predatória, de denúncia dos 

genocídios provocados pela exclusão social e da falta de ética na política em geral, de volta nostálgica a valores 

esquecidos. (WILDER, 2010) 

O paradigma do contemporâneo é o da colagem tal como definida por Max Ernst, mas com uma diferença. 

Ernst disse que a colagem é “o encontro de duas realidades distantes em um plano estranho a ambas”. 29 A 

diferença é que não mais existe um plano estranho a realidades artísticas distintas, nem são essas realidades 

tão distantes uma da outra.30 

                                                           

28 “A percepção estética é comparável a ler um texto em que o texto é uma imagem ou um conjunto de imagens” 

(Broudy, 1987, p49). 

29  William Rubin, Dada, Surrealism, and Their Heritage (new York: Museu de Arte Moderna, 1968), p.68. 

30 DANTO, ARTHUR C. - APOS O FIM DA ARTE: A ARTE CONTEMPORANEA E OS LIMITES DA HISTORIA, EdUSP, 

2006  
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É a arte pública, a arte que atua no espaço público, através do gesto, a intervenção, o evento, a instalação, 

todos estes meios de expressão exercem sobre o social preexistente um impacto, em que talvez o domínio seja 

confirmado ou desafiado, mas, mais importante que isso surge a possibilidade que algo de novo possa ser 

afirmado num meio social. 

Embora necessariamente centrado num campo estético, em muito o transcende, seja por envolver uma 

dimensão histórico-social, seja por emergir de fenómenos que não podem ser abrangidos pela estrita 

designação da arte, institucionalizada ou não. (Pallamin, 2000) 

A arte urbana é encarada como um modo de construção social dos espaços públicos, uma via de produção 

simbólica da cidade, capaz de expor e mediar as suas conflituantes relações sociais. Os significados da arte 

urbana desdobram-se nos múltiplos papéis por ela exercidos, cujos valores são tecidos na sua relação com o 

público, nos seus modos de apropriação pela coletividade. 

A arte urbana é uma prática social. As suas obras permitem a apreensão de relações e modos diferenciais de 

apropriação do espaço urbano, envolvendo nos seus propósitos estéticos a afirmação com os significados 

sociais que as rodeiam, os seus modos de padronização cultural e política. (Pallamin, 2000) 

A relevância dos significados das obras de arte urbana e a sua concretização no domínio público emergem 

da afirmação territorial em espaços permeados de interdições, contradições e conflitos. A sua realização 

abrange relações exercidas entre grupos sociais, entre grupos e espaços, entre interpretações do quotidiano, da 

memória e história dos lugares urbanos. Potencialmente (sobretudo quanto as obras de carácter temporário) 

pode configurar-se num espaço privilegiado para efeitos de choque de sentidos (negação, subversão ou 

questionamento de valores). (Pallamin, 2000) 

Padronizar a arte urbana é pensar sobre a vida social aproximando-se de um certo modo, á forma pelo qual 

as pessoas produzem e são produzidas no âmbito da ordem simbólica. É pensar sobre cultura urbana. 

Esta criação colectiva de ideias, valores e obras é diferenciada para formações sociais distintas e nos modos 

como estas se realizam através da linguagem, das relações de trabalho e das suas relações com o tempo. Por 

um lado, a dimensão da cultura associa-se ao processo de diferenciação de grupos sociais, delineando as suas 

identidades, legitimando-os. Por outro lado, abarca o modo como se dão as relações entre esses diferentes 

grupos, as quais, frequentemente são rugosas, de carácter complexo. (Pallamin, 2000) 

Num sentido, Lefebvre afirma que a arte urbana foi definida anteriormente, como prática social relacionada a 

modos de apropriação do espaço urbano. Enquanto “espaço de representação”, a obra de arte é também um 

agente na produção do espaço, envolvendo-se nas contradições e conflitos ai presentes. Tomando-se o território 

urbano como campo de processos sociais, a arte urbana, nesses termos, pode alinhar-se com interesses 

destacadamente distintos na produção da cidade. Esta abordagem da cidade como forma social ao invés de 

objecto físico encara a arte urbana como um certo empenho na requalificação do seu quotidiano. (Pallamin, 

2000) 

No trabalho de Ken Smith, a arquitectura paisagista é uma forma de arte revigorada tridimensional. Smith 

está devoto a uma arquitectura estética moderna, assim como uma expressão do espaço urbano contemporâneo 
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que envolve o público através do uso artístico e criativo de materiais de origem natural ou artificial. Smith 

aprendeu, através do legado modernista da arquitetura paisagista como articular as diferenças entre paisagens 

mais “rígidas” e paisagens mais “macias”, de modo a expor estrutura, a enfatizar o contraste entre florestas 

urbanas e espaços abertos, de modo a formular a sua ideia de uma natureza construída de forma sublime que 

melhora a experiência urbana. Smith oferece também um sentido irónico de cultura contemporâneo, impregnado 

o seu trabalho com conteúdos de uma forma, material, e textura subtil, que encoraja os observadores a 

apreender o seu meio envolvente de uma nova forma. (Smith, 2005) 

Ele apreende os jardins nas cidades contemporâneas fragmentadas como pontuações aptas a comunicar 

ideias que equilibrem a cultura e natureza, o artifício e o natural, a arte e a natureza; todo o elemento urbano é 

uma espécie de jardim que oferece uma oportunidade para renovar o tecido urbano. (Smith, 2005) 

Smith manifesta a abordagem que o design reintegra locais muitas vezes obscuros e fragmentados no 

espaço público de forma celebrativa, enquanto ele as transforma em algo além da norma. As suas estratégias 

conceptuais adaptaram-se às condições locais e pontos específicos num método indutivo apreciando em 

primeira instância o que lá está. A sua abordagem artística e criativa, contudo prático, de sensibilidade 

ambiental, e longa diversidade de materiais artificiais e naturais, entrelaçam para tornar os espaços que 

transformam a vida quotidiana e envolver o público. (Smith, 2005) 

Um projeto exemplificativo da forma como ele aborda o espaço é o de Robin Hood Foundation em Nova 

Iorque. Este projeto, de iniciativa da Robin Hood Foundation teve como objetivo criar um espaço que fosse ao 

mesmo tempo atrativo e funcional, capaz de proporcionar um bom ambiente de aprendizagem para a segunda 

maior escola primária do país, que por sua vez dispunha apenas de um pequeno espaço ao ar livre. 

Trata-se de um projeto de beneficência que propôs criar um espaço exterior para uma escola sem 

possibilidades - levado a cabo no ano de 2003 -, tendo necessidade de todos os trabalhos de construção e 

plantação terem sido feitos por voluntários da causa. 

Como tal, foi um projeto que prima pela sua simplicidade e funcionalidade, a vedação da escola foi coberta 

com uma tela com nuvens impressas, foram utilizados caixotes como canteiros para as plantas, foi criado um 

jardim de pássaros e borboletas e as áreas pavimentadas a asfalto, bem como as paredes dos edifícios de aulas 

foram pintados com elementos gráficos. 
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Figura 6 _Projeto elaborado por Ken Smith _Robin Hood Foundation School  

 

 

 

03.4.2. _HORTAS URBANAS ENQUANTO ESTRATÉGIA 

 

De improdutivo e dispensável, a vital e útil, as hortas urbanas como possibilidade de ocupação do espaço 

público, resultam numa transformação de áreas abandonadas ou com uma ocupação precária – espaços que 

contribuem para a fragmentação urbana - em espaços com maior capacidade de resiliência que os habituais 

espaços verdes de enquadramento que abundam na paisagem urbana. 

O conceito de Hortas Urbanas em Portugal já nos é familiar na sua essência á algum tempo, sendo um 

componente integrante da paisagem nas imediações de grandes cidades. Nos dias de hoje essa prática começa 

a ser pontual dentro do perímetro urbano, com inúmeras famílias a recorrer aos benefícios ou necessidades que 

esta prática acarreta. 

Já em meados dos anos 80 o Professor Gonçalo Ribeiro Telles foi proferido como um defensor efusivo do 

desenvolvimento das hortas urbanas no meio urbano, apontando alguns exemplos do que já há muito se fazia 

fora de Portugal, em especial em países da Europa do Norte – onde nasceu este conceito. 

A proliferação das Hortas Urbanas surge por diversos motivos. Existem algumas famílias com mais posses 

monetárias que o fazem numa perspetiva lúdica, pelo prazer de desenvolver uma atividade ao ar livre e 
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simultaneamente beneficiar das vantagens de produtos e verduras frescas de produção própria, enquanto que, 

por outro lado, as classes mais desfavorecidas da sociedade o fazem porque as Hortas Urbanas assumem um 

papel essencial na economia familiar, quer como provisão quer como fonte de rendimento. 

Muito recentemente, certas autarquias começaram a encarar este hábito como uma forma de intervenção ao 

nível da sustentabilidade, reconhecendo o potencial das mesmas também ao nível do desenvolvimento crítico da 

comunidade, decorrente da possibilidade de criar locais de formação de crianças e jovens que começam assim 

desde cedo a valorizar a produção nacional e a desenvolver uma consciência ambiental e social.  

Ao se conseguir estabelecer uma ligação mais imediata entre a comunidade e a entidade que a representa 

(autarquia) é possível gerir todo um sistema comunitário onde se consiga garantir tanto condições de segurança, 

com a proteção ao roubo e ao vandalismo, assim como, acesso a bens mais básicos como é o caso da água 

para rega. 

É neste contexto que assistimos a novos espaços comunitários um pouco por todo o lado, com certas 

comunidades que vão para além da simplicidade de ocupar o espaço, começam a surgir aglomerados de 

comunidades organizadas que desenvolvem determinados planos prevendo a integração e ocupação num 

determinado espaço. Caso disso é o trabalho desenvolvido em Lisboa com o melhoramento das já conhecidas 

hortas da Quinta da Granja, Vale Fundão e Bairro Padre Cruz, assim como a criação de novas hortas em 

Campolide e Telheiras entre outras que não enuncio. Este tema está a desenvolver tanto interesse comunitário, 

que na área de Lisboa as próprias escolas surgem com planos de sensibilização capazes de envolver pais, 

professores e alunos, que vêem nascer produtos que vão parar diretamente à mesa, promovendo desta forma 

uma alimentação mais saudável. Numa tentativa de fortalecimento comunitário, surgem hortas comunitárias que 

permitem o aproximar de moradores realojados de pessoas que escolheram aquele bairro para viver. 

Mais a Norte, as referências vão para um projeto “Horta à Porta” 31 – que teve início em meados de 2003 - no 

Grande Porto e foi no ano 2011 distinguido pelo Júri dos Prémios Novo Norte “pela inovação na promoção da 

inclusão social e do apoio à subsistência de comunidades desprotegidas, no contexto da sua missão em prol da 

sustentabilidade da Área Metropolitana do Porto. 

O projeto “Horta à Porta”, inovador no plano ambiental, nasceu para incentivar as populações de zonas 

urbanas à prática agrícola biológica e à compostagem caseira. Mas soube evoluir para uma dimensão social – 

apoiando famílias numerosas, comunidades de bairros, instituições sociais e projetos de terapia ocupacional 

para doentes de toxicodependência.  

De um total de 20 hortas, com cerca de 4 hectares, nos concelhos da Maia, Matosinhos, Póvoa do Varzim, 

Porto e Vila do Conde, o projeto distingue-se ao dedicar uma das suas hortas à subsistência de 41 famílias 

numerosas, com mais de três filhos e com uma situação de desemprego no casal – a Horta de Castêlo da Maia. 

                                                           

31 Horta à Porta – produtos biológicos, 2011 
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Outras quatro são destinadas a moradores de bairros e a IPSS: Hortas Sociais de São Pedro de Rates, do 

Meilão, inserida na Comunidade Terapêutica do Meilão, dos Albergues Noturnos do Porto (para sem abrigo) e de 

Rio Mau. 

Enquanto responsáveis pelas culturas, famílias, moradores, comunidades recebem, gratuitamente, formação 

em agricultura biológica.” 32 

Também Detroit (Figura 7 _8), está a passar por um dos piores períodos desde à imenso tempo, dentro dos 

Estados Unidos. Com valores enormes de pobreza e desemprego, Detroit é um estado cheio de problemas 

urbanos. Mas os esforços das comunidades residentes têm feito avanços significativos no intuito de melhorar a 

saúde e o bem-estar dos habitantes da cidade em todo o seu território. Uma dessas iniciativas é o projecto Earth 

Works Garden, que surgiu no jardim dos fundos de uma “cozinha de sopa” no centro da cidade e tem crescido 

significativamente desde o seu início em 1999. O jardim funciona em primeira instância para educar as crianças 

do ensino público acerca de nutrição, biodiversidade, agricultura orgânica. (Steffen, 2011) 

Tudo o que é produzido no jardim, serve para abastecer o restaurante “Capuchin Soup Kitchen” e promover o 

programa WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children). Este projecto do 

Earth Works, mantém aberto mercados durante vários dias por semana, durante a época de crescimento, de 

modo a potenciar o acesso a produtos frescos e orgânicos; tentam manter os presos baixos e dispõe de cupões 

para aqueles que necessitam de ajuda financeira. Este tipo de mercados, têm lugar em vários centros WIC por 

toda a cidade, onde as famílias podem, tanto receber refeições preparadas com ingredientes “Earth Works”, que 

são apanhados no momento, ou usar cupões de modo a levarem produtos frescos para casa. (Steffen, 2011) 

Earth Works possui outros projectos da mesma natureza social, na sua maioria focado nos mais jovens, 

dando formação acerca da importância da frescura dos produtos orgânicos, o programa tenta transmitir os 

valores do respeito mútuo e a importância entre a conexão numa comunidade. (Steffen, 2011) 

O interesse destes projetos é pertinente na demonstração do papel que as hortas poderão ter em áreas 

urbanas e peri-urbanas e como estratégia de consolidação da Estrutura Ecológica Municipal a custos 

relativamente baixos, no entanto considera-se que este é apenas um pequeno passo para alcançar metas mais 

ambiciosas nestes contexto.  

Esta ambição passa necessariamente por pensar as consequências desta estratégia programática à grande 

escala. Ou através da emergência de uma agricultura urbana com carácter de produção mais afirmativo e 

sistemático. 

 

 

                                                           

32 PRÉMIOS NOVO NORTE 2011, Vencedor Norte Inclusivo, 2011 
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Figura 7 _Detroit _o colapso _exemplo1 

 

 

Figura 8 _Detroit _o colapso _exemplo2 

 

 

 

03.4.3. _PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA ENQUANTO ESTRATÉGIA 

 

O debate sobre a participação comunitária e autonomia têm-se tornado cada vez mais importante á medida 

que as cidades se tornam mais etnicamente diversificadas, demográficas e com uma partição racial evidente 

(Gantt 1993). Espaços que em tempos serviam as necessidades de populações homogéneas, agora têm a 

necessidade de fornecer recreio, programas educacionais e sociais, e relaxamento para uma população cada 

vez mais multicultural e multi-classe. (Low, 2005) 

Se a diversidade cultural aumentou na cidade, isto pode ser utilizado de uma forma a melhorar a vida dos 

residentes, capacitando grupos locais para expressar as suas necessidades e reivindicar as suas histórias em 

contextos de espaço local e nacional. Ao capacitar comunidades para reivindicar recursos sobre o espaço como 

o seu próprio e interagir no processo de tomada de decisão, existe o ganho de haver mais segurança, 

movimento, assim como a apropriação sobre o próprio espaço. (Low, 2005) 

Para os inúmeros profissionais, como Arquitectos Paisagistas este facto possibilita o apreender de uma 

forma evolutiva / elucidativa sobre as diversas necessidades dos grupos em constante mutação de bairro mais 
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debilitados, na sua base cultural e seus valores, fazendo o possível para corresponder de forma mais precisa as 

necessidades do grupo cultural com os recursos disponíveis. (Low, 2005) 

Se há coisa que os activistas e defensores comunitários sabem, é que o progresso se dá através da 

colaboração entre indivíduos no meio/ espaço. (Steffen, 2011)  

Cada vez mais pessoas começam a tomar consciência de que os melhores planos são criados em aberto, 

junto das pessoas que habitam e frequentam os determinados espaços. É um processo transparente, de 

planificação, abrangendo um grande número de pessoas de determinadas comunidades, capaz de envolver os 

cidadãos no planeamento de desenvolvimento e espaços públicos. O “Open future initiatives”, já existente em 

locais como Nova Iorque e Melbourne, é exemplo de que a larga escala, a longo prazo, planos são 

desenvolvidos recorrendo á cooperação com grupos de cidadãos. (Steffen, 2011) 

Há uma série de programas urbanos que usufruem da participação da comunidade e as estratégias de 

autonomia para estruturar o funcionamento de locais de recursos culturais. Por exemplo, os "Charleston 

Principles" de Seattle, Washington, determinaram que qualquer mudança proposta inclua uma comunidade no 

processo de planeamento cultural, envolvendo um amplo espectro de membros da comunidade, dos organismos 

públicos responsáveis, civis e grupos sociais, educadores e estudantes, negócios e interesses económicos, 

artistas, líderes comunitários e organizações culturais de todos os tipos. Desta forma, a capacitação da 

comunidade é uma parte legalmente obrigatória de qualquer processo de planeamento e projeto (Marcos King 

County e Patrimônio Programa de 1999). (Low, 2005) 

Outro exemplo é "Taking Action", um projecto na Austrália, que produziu um manual para envolver 

activamente as comunidades em projectos de património (Johnston e Clarke, 2001). Usando os mesmos 

argumentos éticos e práticos que discutimos, os autores vêem o envolvimento da comunidade como parte da 

democracia participativa se um projecto é executado ou iniciado por um governo eleito e dirigido pela própria 

comunidade. Envolvendo a comunidade, é possível: 1) entender as aspirações da comunidade e valores, 2) 

inteirar-se sobre as necessidades da comunidade, 3) aprender sobre a localidade e comunidade, 4) partilhar 

perspectivas, 5) descobrir sobre as diferenças assim como semelhanças e 6) finalmente criar novas soluções 

que contam com uma ampla gama de ideias (2001, 3). 33 (Low, 2005) 

Este tipo de iniciativas é apenas o início. As pessoas começam a reunir-se com o objectivo de revitalizar a 

cidade, assim como áreas regionais, em variadíssimas formas criativas, colocando várias questões que pensam 

levar a um novo paradigma de planeamento (Steffen, 2011) 

 

 

 

 

 
                                                           

33 Relatório de Johnston Clarke, fornece uma lista de verificações de formas de comunicar com as pessoas e envolvem 

grupos culturais, sendo um excelente guia para iniciar qualquer projeto de participação da comunidade. 
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04. _APLICAÇÃO A UM CASO DE ESTUDO _VALE DA AVENIDA ALMIRANTE REIS 

 

 

“De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá às 

nossas perguntas”. Italo Calvino, Cidades invisíveis 

 

 

O vale da Avenida Almirante Reis surge como parte de um sistema de bacias hidrográficas – vale da Av. da 

Liberdade e vale da Av. Almirante Reis -, pertencentes a um sistema principal que é o Tejo, mas que em poucos 

aspetos são semelhantes, ocorrendo numa divergência notória.  

Este sistema embora articulado pela sua matriz ecológica sofre uma fragmentação urbana de ordem social, 

económica que determina de algum modo uma desconexão espacial. 

Surge o interesse de trabalhar todo este sistema pela particularidade de ter começado por uma génese de 

construção de baixo rendimento e ao longo de uma evolução faseada ter sofrido um grande pulsar social, 

originando a instalação desagregada de diferentes etnias sobre o espaço. 

A vida urbana está a passar por enormes transformações, com mudanças nos modos de organização e de 

ocupação do espaço urbano. A cidade como espaço público, ou seja, como lugar de comunicação de diferentes 

grupos sociais, apresenta mutações, já que esses diferentes grupos fazem apropriações distintas desse espaço; 

usuário do transporte coletivo, trabalhadores ao dirigirem-se para os seus locais de trabalho, pedintes, 

moradores, turistas, cada grupo faz um uso diferente do espaço da cidade (Veloso, 2001). Já foi referido 

anteriormente que se passou da condição de cidadão à de transeunte, o que indica o sentido efémero da vida 

urbana nos dias de hoje. 

O informe das Nações Unidas sobre o crescimento urbano das áreas periféricas das grandes metrópoles 

contemporâneas, aliado à catástrofe ambiental que ameaça o nosso planeta, demonstra que as questões sócio-

espaciais, à escala territorial tem uma estreita vinculação com as problemáticas locais. 

Jauregui nas suas visitas a Lisboa, pelo que conseguiu compreender, afirma que existem tantos problemas 

de desestruturação urbana, quanto de indesejáveis e descontroladas extensões das periferias, que exigem uma 

ação coordenada das diferentes instâncias dos poderes públicos, antes que a dimensão e a gravidade dos 

problemas os tornem muito mais difíceis e dispendiosos de coordenar. Para isto, é necessário formular novas 

estratégias flexíveis de articulação e desenho urbano, a partir de uma visão abrangente, não reducionista das 

questões envolvidas. Questões que envolvem a forma e a escala certa de aproximação ao sítio, as metodologias 

empregues, a necessidade de realizar com precisão a adequada leitura da estrutura de cada lugar, os 

dispositivos a serem utilizados para a "escuta das demandas", as articulações entre cultura profissional e cultura 

popular a serem feitas, e a construção de "vazios significativos", todo o qual constitui um complexo emaranhado 

de "material e imaterial" que deve ser articulado nos estudos e projectos, de modo consistente. (Jauregui, 2004) 
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05.1. _FRAGMENTAÇÃO VS CONTINUIDADE _Contexto histórico 

 

A Av. Almirante Reis está inserida num vale que funciona como um enclave não só urbano, como social e 

económico, mas que quando analisado no contexto da cidade se percebe que tem uma relação muito forte com 

outras partes da cidade, que é dada por fortes relações das suas estruturas fundamentais da paisagem urbana.  

Um sistema aparentemente isolado, porque de fato é um sistema interrelacionado com um outro vale – o da 

Avenida da Liberdade e com o elemento fundamental da cidade que é o Tejo.  

Este caso de estudo vai abordar uma realidade acessível a todos nós, quando nos confrontamos com a 

condição entre dois Vales – vale da Av. da Liberdade e vale da Av. Almirante Reis – que na sua essência são 

duas bacias principais estruturantes da cidade que se encontram separados entre si, apenas convergindo num 

único ponto de acumulação – Rossio, Praça da Figueira, Baixa -, dando origem a um sistema em “Y” 

determinado pelo trabalho elaborado pelo elemento de água ao longo de milhares de anos, condicionando a 

topografia presente. 

Embora seja uma particularidade este sistema em “Y”, ele acaba por ter um comportamento bastante 

independente entre si, ocorrendo divergências em toda a sua extensão, desde social, espacial e económica.  

As divergências que ocorrem entre estes dois vales provêm não apenas da topografia que se acentua de 

forma distinta, influenciando a ocupação e apreensão do espaço por parte do individuo, mas também e 

provavelmente com uma maior relevância do Planeamento Urbano – reconstrutivo e reorganizativo da cidade - 

que se desenvolveu após o grande terramoto de 1755 a mando do Marquês de Pombal (Ministro do Rei D. José 

I na altura). (Figura 9 _10) 

Isto porque o vale da Av. da Liberdade foi alvo de um plano urbano bem estruturado e continuo que se deu 

desde a Praça dos Restauradores à Praça Marquês de Pombal, em oposição a uma Av. Almirante Reis que foi 

passando por diversos tempos de planificação, primeiro com a construção da Rua da Palma – remontando a 

meados de 1147 –, posteriormente, em 1891 no plano da primeira extensão de Lisboa por parte de Frederico 

Ressano Garcia - chefe da Repartição Técnica – que resultou na construção até à Praça do Chile (Figura 11), e 

em 1937, Duarte Pacheco projetou a extensão da Praça do Chile até ao Areeiro. (Figura 12) Esta segmentação 

na planificação do vale da Av. Almirante Reis resultou numa linha fragmentada com inúmeros problemas por 

resolver.  

O aparente isolamento do vale da Av. Almirante Reis no contexto da cidade decorre substancialmente do 

facto desta não se relacionar de forma franca com as restantes áreas da cidade, designadamente com o vale da 

avenida da liberdade, lugar ao qual se encontra fortemente vinculado na sua base morfológica.  

O vale da Avenida da Liberdade corresponde a um suporte de uma performance urbana bastante 

contrastante com o vale da Almirante, ponto de eleição de escritórios, lojas de moda de renome internacional, 

que denunciam um sistema económico muito particular e diferenciado do outro vale, centro de cortejos, 

festividades, manifestações e local de passagem de milhares e milhares de trabalhadores diariamente, 

resultante de um dos projetos de espaço público mais significativo da cidade “O passeio publico”.  
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Após o grande terramoto de 1755, foi este o local eleito por Marquês de Pombal para favorecer a classe que 

muito cooperou para o seu plano urbanístico, criando neste espaço, mais propriamente na área ocupada pela 

parte inferior da Avenida da Liberdade e Praça dos Restauradores, no seguimento da reconstrução Pombalina 

de Lisboa, Reinaldo Manuel, então arquiteto da cidade, desenha o então chamado “Passeio Público”, rodeado 

por muros e portões por onde só passavam os membros da alta sociedade. Lugar de eleição da elite nobre e 

burguesa, teve os seus muros derrubados em 1821 aquando a subida ao poder dos Liberais, que assim fizeram 

jus ao “Público” deste Passeio, tornando-o aberto a todos.” (Guia da Cidade, 2011)  

Será o Jardim Público do século XIX, bem como o Passeio Público de Lisboa que assumiu dupla 

funcionalidade de lugar de recreio e espaço de representatividade social: salão elegante de convívio, e, 

simultaneamente, palco seletivo do teatro urbano. 

A ideia de rasgar uma Avenida que seguisse do Passeio Público, pelas terras do Vale Pereiro até S. 

Sebastião da Pedreira e Campo Pequeno, foi enunciada em 1859 pelo então Presidente da Câmara, Júlio 

Pimentel cabendo ao engenheiro municipal Pierre Joseph Pezerat (1801-1872), autor de vários projetos e 

estudos municipais, o projeto integrado no "Projecto de rectificação e alargamento de ruas" (1860). 

Data de 1870 o 1º projeto de abertura de uma avenida ligando o Passeio Público ao Campo Grande - da 

responsabilidade do então Ministro das Obras Públicas, Joaquim Tomás Lobo D‘ Ávila (1819— 1901,engenheiro 

formado na École Imperiale des Ponts et Chaussées de Paris -. Em 1874 é Frederico Ressano Garcia (1847-

1911) que assume a chefia da Repartição Técnica. 

Mas é em 1879 que José Gregório de Rosa Araújo (1840-1893), presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 

apresenta a proposta, que se irá concretizar, uma “Grande Avenida Passeio Publico ao Rocio” 

Embora tivesse sofrido adequações ao longo de inúmeros anos, esta avenida sempre foi pensada como um 

todo, agarrada á ideia de Passeio Público, a Avenida da Liberdade com os seus apoiantes e os seus detratores, 

rapidamente se tornou o passeio preferido da Lisboa do início do século XX. 

 

O vale da Av. Almirante Reis surge de uma quantidade de planos de proposta que tiveram início a partir do 

ano de 1891 com a primeira reorganização de Lisboa até à Praça do Chile, orientada por Ressano Garcia. 

Alguns planos conseguiram ser aprovados e deram início á sua construção, mas sempre de uma forma 

fragmentada, não havendo uma preocupação de preparar toda a extensão da linha com uma dinâmica fluida e 

continua. Em meados dos anos 1937, ocorre por Duarte Pacheco a extensão que vai completar a linha que 

conhecemos hoje em dia com a construção desde a Praça do Chile até ao Areeiro. Um dos locais que mais 

indecisão causou a partir de 1943, foi o Martin Moniz com o primeiro plano de estudo a ser levado a cabo pelo 

arquiteto Faria da Costa. No final dos anos 40 e inicio de 50, - já uma grande área se encontrava desocupada de 

edifícios – foi a firma “Sociedade de Construções Amadeu Gaudêncio, LDA” que ganhou o concurso para a 

construção de Pavilhões de madeira, com a finalidade de instalar ali comércio de sapatarias, ourivesarias e 

outras, não se aguentando mais de 30 anos. E mesmo até aos dias de hoje esse espaço é um espaço de 

múltiplas descobertas, não havendo uma estabilidade quer social, económica ou espacial. Ao contrário do vale 
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da Av. da Liberdade, que foi planeada no seu todo, existindo a importância do Passeio Público com o objetivo de 

devolver o espaço ao cidadão, garantindo assim uma continuidade sem quebras, o vale da Av. Almirante Reis foi 

planeada de forma fragmentada, originando à partida espaços de natureza diferente sem uma conexão 

aparente.  

 

 

 

Figura 9 _1856 _Carta Topográfica da Cidade de Lisboa _Filippe Folque _a mando de Marquês de Pombal 
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Figura 10 _1887 _Carta Topográfica da Cidade de Lisboa a mando de Marquês de Pombal 

 

 

Figura 11 _1891 _Carta Topográfica da Cidade de Lisboa responsável por Frederico Ressano Garcia 



40 

 

 

Figura 12 _1936 _Carta Topográfica da Cidade de Lisboa _Plano de Urbanização responsável por Duarte Pacheco 

 

 

Tendo em conta o breve contexto histórico, a dualidade ocorre em toda a sua extensão, embora a topografia 

existente tenha sido determinante para a aplicação do plano urbano. A topografia condiciona a ocupação de 

espaço, mediante o relevo se acentua, vamos ter áreas com dinâmicas destintas. No caso particular do “Y” é 

notório que toda a zona onde o vale da Av. da Liberdade está inserida se caracterize por ser um vale mais 

aplanado em relação ao da Av. Almirante Reis que é bem mais encaixado, com algumas variações. 

Esta característica vai condicionar a morfologia que se inseriu na paisagem, originando em zonas mais 

aplanadas uma morfologia mais “organizada”, “regular”, em oposição a situações em que o relevo se torna 

bastante acentuado, onde a morfologia se torna agregada e irregular - em alguns casos numa proporção 

excessiva - facilmente capaz de se transformar num sistema fragmentado. (figura 13) 
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Figura 13 _como a topografia influenciou a morfologia nos vales – Av. Almirante Reis e Av. Liberdade 

 

 

As características da morfologia – que por sua vez está dependente da sua topografia e do contexto histórico 

- determinam o comportamento da linha. No caso da Av. da Liberdade a morfologia origina um segmento de reta, 

que nas suas extremidades possui duas pontuações estáveis, equilibradas que estabelecem relações com o seu 

envolvente de uma forma intuitiva. Esta linha é enquadrada pelo elemento de vegetação que reforça ainda mais 

a sua identidade. 

A Av. Almirante Reis é muito mais complexa, podendo também ser interpretada como um segmento de reta, 

com a especificidade de estar contida entre duas pontuações (articuladoras), mas com um número superior de 

fatores intervenientes que afetam a continuação da linha. Esta quebra ao longo da linha deve-se á morfologia, 

que por sua vez está dependente da topografia. As duas pontuações que definem as extremidades deste 

segmento comportam-se como vazios, porque não estabelecem relações muito evidentes com os pontos que 

lhes estão articulados.  

Embora possua um movimento preferencial, esta linha sofre algumas variações no seu comportamento 

devido aos fragmentos que são visíveis (figura 14), ao se iniciar o movimento na Praça Francisco Sá Carneiro 

deparamo-nos com a Alameda, que representa um espaço em aberto constituído por uma área enorme de 

relvado, que em vez de conceber alguma orientação ou definir a linha, surge como dispersor. Quando se 

encontra novamente a linha – perto da Praça do Chile – é a morfologia que nos impele num sentido preferencial 
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resultado de uma maior clausura sobre o espaço por parte dos seus edifícios, até que no largo do Intendente a 

topografia torna-se determinante, condicionando a quebras imediatas devido à influência de dois volumes – 

Colina do Castelo e Campo Santana - que se impõem diante de uma morfologia agregada e instável. 

 

 

Figura 14 _Características da morfologia influência a linha _imagem lado esquerdo – Av. da Liberdade _imagem lado 

direito – Av. Almirante Reis 

 

 

Rematando com o que foi referido anteriormente, é de destacar que embora o vale da Av. da Liberdade, 

onde a grande maioria dos cidadãos apenas trabalha ou se passeia, naquela que é uma avenida continua, 

projetada como um todo – Passeio Público - de modo a que o cidadão se identifica-se com o espaço. A figura 15 

demonstra essa ocorrência, quando comparada com o vale da Av. Almirante Reis, existe um valor deveras 

superior em relação as pessoas que habitam os edifícios ao longo da avenida, havendo uma apropriação mais 

bairrista ao espaço, os habitantes possuem a oportunidade de sem se deslocarem muito, poderem encontrar o 
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que necessitam para as suas necessidades diárias, seja ele, bens primários como pão, leite, ou como serviços 

de saúde, restaurantes. 

A figura 15 destaca o fato de a Av. da liberdade quase não ter residentes, ou seja, a dimensão social deste 

vale é muito diferenciada do vale da Almirante Reis, uma vez que num lugar se habita de facto enquanto que no 

outro se trabalha e se procura determinados serviços de luxo. 

 

Figura 15 _Dados Estatísticos no “Y” _Av. da Liberdade á esquerda _Av. Almirante Reis á direito _dados retirados dos 

Censos 2011 

 

 

Tendo na sua base metodologias diferentes na conceção dos seus planos urbanos, o vale da Av. da 

Liberdade sempre possuiu um sentido mais aprazível associado ao seu traçado, detentora de um passeio amplo, 

continuo onde outrora se desenvolveu o conceito de “Passeio Público” com o objetivo de facultar o espaço ao 

cidadão. Sempre teve como intuito relacionar as pessoas – classe média / alta - com o espaço público, mais que 
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com o edificado, por este facto talvez se justifique a diferença de população habitacional nesta área e a enorme 

diferença entre serviços disponíveis numa avenida e noutra.  

A realidade do vale da Av. Almirante Reis, por outro lado tem sido de uma avenida cujo plano urbano foi 

desenvolvido por fases rígidas, de um pensamento descontínuo, para uma habitação que teve sempre por base 

limitante a topografia. 

A figura 16 tenta de uma forma esquemática destacar a diferença que existe na procura, quer de serviços, 

quer de pontos de referência turísticos de uma avenida para a outra. Este esquema consegue reforçar a ideia de 

que realmente o vale da Av. da Liberdade possui um estilo de vida associado a um nível social mais 

extravagante que o da Av. Almirante Reis. 

Em suma, há a evidência de dois vales que possuem caracteres destintos, pelo que o da Av. da Liberdade é 

muito mais virada para fora, destacado pela procura que sofre e noutra variante o da Av. Almirante Reis vive 

para si, muito mais bairrista, não havendo contacto com o exterior. 

 

 

 

 

Figura 16 _Diferença de Serviços procurados no “Y” _vale da Av. da Liberdade á esquerda _vale da Av. Almirante Reis 

á direito 
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04.2 _VALE DA AVENIDA ALMIRANTE REIS _Caso de estudo 

 

 

“Aberta nos primeiros anos do século XX, a avenida Almirante Reis encontra-se no prolongamento para norte 

da Rua da Palma e termina na praça Francisco Sá Carneiro. Começou por se chamar Dona Amélia e no advento 

da República passou a celebrizar Carlos Cândido dos Reis (1852-1910): vice-almirante da marinha de guerra e 

um dos organizadores da revolução de 5 de Outubro de 1910, que se suicida na madrugada do dia 5 convencido 

do fracasso da revolução.” 34 

 

 

A Av. Almirante Reis trata-se de um vale que faz conexão com outras partes da cidade, no entanto 

fragmentado, vive para si, mas fechado para a cidade. Uma via de ligação “quebrada” com bastante importância 

inserida na cidade de Lisboa, definida por quatro freguesias, de seu nome Anjos, São Jorge de Arroios, Alto do 

Pina e São João de Deus, num percurso de aproximadamente três quilómetros que dá inicio como já referido “no 

prolongamento para norte da Rua da Palma e termina na praça Francisco Sá Carneiro”. 35  

O vale da Av. Almirante Reis foi escolhido para este caso de estudo por ser um sistema onde as suas 

circunstâncias de fragmentação urbanas podem ser trabalhadas, recorrendo a aplicação de estratégias. 

 

Este vale articula uma malha urbana que ao longo do seu sentido preferencial evidência várias dinâmicas 

destintas. Em muitas vezes essas dinâmicas são reflexo de uma desconexão (fragmentação) na articulação 

entre áreas. Esta fragmentação reflecte não apenas uma desconexão do tipo espacial, mas também do tipo 

social e económico que ocorreu ao longo de várias décadas nas diversas áreas que a compõem. Ocorreram 

determinados acontecimentos históricos que conduziram á interpretação que a avenida possui hoje em dia.  

Toda essa área era ocupada por antigas quintas que foram gradualmente (a partir de meados do século XII) 

cedendo espaço a pequenos aglomerados populacionais, cujos habitantes se dedicavam á agricultura, dada a 

qualidade dos terrenos e abundância de água. A Quinta da Montanha (Freguesia Alto do Pina) foi consequência 

desse facto, “cujas terras confinavam com as dos lagares de El Rei, era uma das mais prósperas da área e os 

seus produtos abasteciam os mercados de Lisboa.”36 A harmonia desses espaços foi sendo quebrada pelos 

“monstros de cimento e vidro”37 construídos conforme a topografia se vai acentuando, condicionando a malha 

edificada que vai ficando cada vez mais agregada, com menos espaço de circulação consoante o declive se 

acentua. 

                                                           

34 ARAÚJO, Norberto de, Peregrinações em Lisboa, VIII volume, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1992-1993, p. 15. 

35 ARAÚJO, Norberto de, Peregrinações em Lisboa, VIII volume, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1992-1993, p. 15. 

36 Junta de Freguesia Alto do Pina, História da Freguesia 

37 Junta de Freguesia Alto do Pina, História da Freguesia 
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Como via de circulação, a Av. Almirante Reis possui um traçado linear recto, com duas faixas de rodagem 

para ambos os sentidos, o que pressupõe uma circulação rodoviária fluida sem inconvenientes, o percurso 

pedonal embora orientado por um sentido preferencial possui algumas quebras, como referi anteriormente, 

quando submetido á vegetação no caso da alameda (Alameda D. Afonso Henriques), á morfologia e como 

consequência á imposição das próprias propriedades topográficas, que por muitas vezes nos coloca em contacto 

visual com o rio, tornando-se um objectivo inconsciente de alcançar.  

O espaço sofre todavia uma modificação, consoante nos encontramos acima da praça do Chile, com 

passeios mais largos, áreas mais confortáveis e de maior iluminação, e edifícios mais pomposos resultantes de 

uma época grandiosa do Estado Novo, assim como quando nos encontramos abaixo da praça do Chile, onde o 

espaço se vai tornando reduzido pelo estreitamento provocado pelo vale e inclinação acentuada das suas 

vertentes, dando origem a espaços de clausura, ensombrados e em muitas circunstâncias pouco atrativos.  

De evidenciar é a fascinante multiculturalidade existente em toda a sua extensão, marcada essencialmente 

pelo gradiente qualitativo de vida que se faz sentir desde a praça Francisco Sá Carneiro (Arreiro) até ao Martim 

Moniz. (figura 17) 

 

 

 

Figura 17 _fragmentação no vale da Av. Almirante Reis _imagem com melhor definição em anexo 
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A cidade é pensada como um conjunto de fragmentos com diferentes características sócio-espaciais e 

diferentes usos de espaços urbanos, onde a atenção recai sobre a ocupação desconectada entre áreas 

edificadas. 

As relações entre o macro e o micro adquirem uma enorme relevância sobre o aumento das desigualdades 

entre áreas pobres e ricas por consequência dos inúmeros planos urbanos que foram tendo lugar, influenciando 

a forma como as pessoas foram ocupando as áreas habitacionais. As zonas mais antigas – na adjacência da rua 

da Palma - transformaram-se com o tempo em zonas mais precárias á habitação, sem a possibilidade 

económica de haver melhoramento nas estruturas dos edifícios, muitos foram aqueles que ficaram ao abandono, 

outros ruíram, incapazes de garantir segurança mínima aos que neles habitavam. 

A montante existe uma diferença na qualidade de vida dos cidadãos que não deveria ser tão enfatizada. A 

fragmentação é referida com a presença de diferentes níveis de intensidade dos fluxos relacionais, ao quebrar 

serviços de prestação, geografias e vínculos sociais relacionais entre as partes. 

A figura 18 com base em dados estatísticos recolhidos dos Censos 2011 -, representa um fato verídico e 

extremamente curioso que ocorre de freguesia para freguesia num sentido temporal de construção habitacional. 

Existe uma diferença de valores na relação entre a quantidade de habitantes por quilómetro quadrado nas 

freguesias no sentido da Praça Francisco Sá Carneiro até à rua da Palma. Por estranho que possa parecer a 

densidade populacional sofre um aumento exponencial consoante nos deslocamos da Freguesia de São João de 

Deus até à Freguesia do Socorro, sendo importante perceber que na área do socorro a densidade populacional 

sobe para mais do dobro, que a densidade de São João de Deus. 

Este diagrama vem reforçar que existe uma divergência brutal entre áreas ao longo da linha da Av. Almirante 

Reis, havendo a uma espécie de polarização económica ligada à disparidade no acesso ao mercado de trabalho 

ou consiste em desigualdades de recursos e investimentos em diferentes partes. 

Uma reflexão que há a reter é a de enquanto nós moldamos paisagens, somos ao mesmo tempo, o produto 

desses espaços. Num mundo urbanizado, somos cada vez mais o produto de paisagens de cidade. 
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Figura 18 _Dados Estatísticos do vale da Av. Almirante Reis 

 

 

A componente prática deste trabalho insere-se no vale da Av. Almirante Reis com o objetivo de trabalhar 

todas estas situações de fragmentação de espaço recorrendo a algumas estratégias que tentam retornar a 

função instrumental para o acto de projectar, minimizando o estritamente formal, a representação e a 

contemplativa. Corner sugere uma forma como os arquitectos paisagistas e os seus projectos podem melhor 

evidenciar como a cultura evolui e se relaciona com o mundo. A preocupação é menor para encontrar um novo 

estilo estético, mas mais de modo a aumentar o desígnio do projecto de paisagem num ambiente cultural mais 

amplo. (Corner, 1999) 
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Marc Treib, afirma em, “Nature Recalled”, a paisagem não pode continuar a ser considerada unicamente 

como decoração em redor da base edificada; precisamente, começou a desenvolver funções mais profundas na 

contextualização, intensificando experiências, e incorporando tempo e natureza na construção do mundo. É cada 

vez mais, reconhecido (interiorizado) que a paisagem age como ancoradouro, numa profunda promessa 

ambiental e existencial para com a arquitectura e urbanismo, promovendo novas formas de experiências, 

significado e valor. A concepção arquitectónica ainda emergente da paisagem, então, é menos o de paisagem, 

vegetação, deserto, e mais a de um meio penetrante, um enredo rico de dimensões ecológica, experiencial, 

poética e expressiva de vida. (Corner, 1999) 

 

O objetivo nesta intervenção é o de recorrer a estratégias (como as que foram enunciadas no capítulo 

anterior) de modo a representar um momento no tempo de inclusão das afinidades entre arquitectura, paisagem, 

sociedade, cultura e arte, na sua intersecção com questões sociais e as problemáticas do sujeito 

contemporâneo. Esta interacção entre estratégias vai depender das necessidades de cada espaço, havendo 

espaços que funcionam bem pelo que são (interstícios), representando uma espécie de “espaço descoberta”, 

mas que são conectados por uma rede de ligação (física ou virtual), que podem surgir sob a forma de linha, 

revelada pelo caminhar, mobilidade ou pela apreensão de pontuações, reveladas pelas hortas urbanas, 

morfologia do terreno, arte urbana, embora não seja regra cada estratégia referida estar associada a um género 

específico de rede de ligação. 

O objetivo é trabalhar a ideia de um “todo” constituído pelas diferentes “partes”, reconhecendo as suas 

diferentes qualidades. 

Este é o aspeto construtivo do espaço, a sua capacidade para enriquecer a imaginação cultural e 

proporcionar uma base para o enraizamento e conexão recorrendo as diferentes particularidades do espaço. 

A intersecção com o lugar, nunca é uma questão neutra, implica sempre uma pré-disposição favorável ao 

lugar (por parte do sujeito) e a vontade de entender e estabelecer com esse lugar um diálogo, uma interferência 

positiva.  

Num olhar mais objetivo, de modo a conseguir identificar os pontos potenciais a serem trabalhados neste 

limite de intervenção, são identificados três pontuações tipo, que se destacam por irem de encontro ao que foi 

referido anteriormente, todos seguem a relevância de se tratar de diferentes partes, diferentes áreas com 

diferentes ocupações e necessidades, capazes de em rede formar um todo. 

Estas pontuações foram distinguidas em três classes, (figura 19) uma que está associada a todos os espaços 

públicos - áreas que não são privadas -, podendo ser frequentados sem restrições seja noite ou dia, como 

miradouros, jardins ou simples vazios envolvidos por uma malha edificada – bolsas de ar -. Outra classe é a de 

edifícios devolutos a nível Municipal que existem um pouco por toda a área de intervenção, mas com uma 

centralização mais evidente na freguesia dos Anjos. Por último, um tipo que representa o Património, com 

Igrejas, monumentos e edifícios classificados como tal, cujo seu valor não se conseguiu afirmar com uma 

procura e o interesse que deveria. 
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Figura 19 _Análise no vale da Av. Almirante Reis 

 

Recorrendo á génese da paisagem urbana é possível identificar uma lógica de restruturação do espaço, 

reconhecendo uma identidade gravada na matriz ecológica capaz de destacar antigas estruturas, antigos 

percursos e lugares ancestrais, como é o caso dos miradouros que definem a linha de cumeada ancestral e do 

caso da linha de talvegue ancestral. (Figura 20) 
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Figura 20 _1856 _Carta Topográfica da Cidade de Lisboa com evidência de percursos e lugares ancestrais no Vale da 

Almirante Reis 

 

 

A valorização da identidade e da cultura é o “ponto chave” para se conseguir alcançar a ênfase sobre um 

espaço ligado em rede. Assim sendo, quando interpretamos a área de intervenção (Figura 21), surgem alguns 

pontos que se destacam em relação a outros, por formarem um percurso com um sentido definido revelado por 

um contínuo ao longo da sua cumeada.  

Embora exista uma ligação ao Campo Santana, o destaque vai para o contínuo obtido a partir da Colina do 

Castelo, isto devido as “vistas” que se obtêm ao longo dessa cumeada, havendo inúmeros pontos de 

contemplação de um todo que se vai construindo pela soma das partes.  

Recorrendo a este sentido – da visão -, existe a capacidade em fortalecer nos primeiros momentos a noção 

de um “todo”, as panorâmicas da figura 21, reforçam isso mesmo. A perceção do espaço e de lugar embora 

divergente pode ser conjugado “á priori” a partir do uso do olhar, proporcionando uma maior quantidade de 

informação, assimilada de uma forma bastante imediata. 

A experiência com o Lugar deverá ser multissensorial, para que não só as formas, as cores ou a luz sejam 

qualificadas mas também o ruído, a matéria, a profundidade ou o peso. Como tal, surge a união entre pontos 

destintos resultantes ao longo da linha de cumeada.  
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Figura 21 _Análise de Interpretação sobre o vale da Av. Almirante Reis 

 

 

Cada pontuação adquire uma abordagem destinta, havendo a necessidade de perceber onde se localizam, 

em que condições existem e quem os frequenta. Entendendo estas questões podemos adaptar estratégias como 

as que foram referidas anteriormente no intuito de criar espaços com diferentes qualidades, que se relacionam 

entre si. 

Existem determinados pontos de ativação (estacionamentos, pequenos jardins, pequenas aberturas 

funcionando como “bolsas de ar” resultantes de uma morfologia agregada) que apenas são revelados no 

momento em que o individuo percorre esta ligação, este percurso, tornando ainda mais evidente um percurso 

que funciona como um todo, apreendido pelas suas partes singulares. (Figura 22) 

Nesta abordagem ao percurso pela cumeada percebe-se que a linha vai sendo revelada consoante os 

pontos, são os pontos que atribuem um sentido de “todo” á linha. O fluxo do percurso é ativado de uma forma 

mais ritmada e permanente, pelo fato de o seu elemento ativador de percurso ser composto por elementos fixos, 

estruturantes da paisagem como são os miradouros com a sua vegetação persistente. 

Noutra vertente do vale, surge o destaque à linha de talvegue, por ser uma linha agregadora ao longo da 

avenida, ativando fluxos mais dinâmicos, pelo fato de o seu elemento ativador de percurso ser a água. Nesta 
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situação a linha tem um sentido preferencial capaz de revelar por si só todo o espaço, esta linha é materializada 

por uma calha que segue o sentido de menor cota do vale, revelando determinadas particularidades do espaço, 

ela revela determinadas pontuações que nos colocam em contacto com as partes, enquanto a linha nos atribui 

um todo. (figura 23) 

Em suma, estas linhas têm um comportamento oposto, isto porque a linha de cumeada é uma linha que vai 

sendo revelada pelas inúmeras pontuações que a constroem, é nos pontos que surge a apreensão a um todo, 

na linha reside a postura de haver uma acumulação pelas partes, pelo singular onde a informação vai sendo 

reunida até ao momento que possuímos todo o conhecimento do espaço. A linha de talvegue comporta-se como 

uma linha orientadora de um todo, vale por si, e como tal possui a capacidade de unificar o espaço. Contudo, 

existem quebras ao longo do seu percurso que ocorrem de modo a que aja uma ligação ao particular, 

estimulando uma ligação ao envolvente e a particularidades do espaço. 
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Figura 22 _Proposta Cumeada _vale da Av. Almirante Reis  
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Figura 23 _Proposta talvegue _vale da Av. Almirante Reis 

 

 

É nesta abordagem a duas linhas construtoras do espaço que se estabelece um mecanismo em rede capaz 

de trabalhar esta fragmentação ocorrida quer pelo contexto histórico, quer pela topografia. 

A ativação destes percursos amplia um sentido total sobre o espaço, estimulando um mapa mental 

correspondente á afirmação de uma unidade que é uma paisagem de vale, composta por partes que se 

interrelacionam quer à escala local, quer à escala territorial. Só a partir desta interpretação é que este espaço 

poderá deixar de ser um fragmento isolado social-economicamente do resto da cidade. 
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È preciso entender que á escala territorial esta unidade de vale está, por sua vez, integrada numa paisagem 

de vale de escala ainda mais abrangente - o vale do tejo - que é revelado na ativação de miradouros como 

pontuações reveladoras de um todo, ou na própria afirmação da linha de água que faz parte daquela bacia 

hidrográfica. Este é um aspeto de projeto fundamental para garantir as conexões entre escala local/territorial e a 

relação das partes com o todo.  

A complementaridade entre espaços permite a constituição de relações entre o homem e o ambiente, assim 

como relações entre pessoas, desenvolvendo a criação de importantes elos afectivos, promotores de identidade 

com o espaço.  

Trata-se de potenciar espaços acessíveis, próximos e fáceis de compreender por todos os grupos sociais 

existentes no bairro, um espaço conciliador, susceptível de se ajustar aos hábitos e rotinas dos habitantes, tendo 

em conta a sua especificidade sócio-cultural, um espaço multifuncional que constitua a base de suporte das 

relações inter-étnicas, um espaço que forneça um equilíbrio entre a circulação pedonal e rodoviária. 

Os elementos unificadores capazes de promover estes espaços são variados, no Caminhar existe a 

possibilidade de construir uma história, caminhando, como forma de intervenção urbana. Os pavimentos ao 

longo dos percursos podem ser marcados por uma área contínua de cor diferente, em material diferente, ou ser 

enunciado por uma linha, um traço interrompido que se estende ao longo das redes, esclarecendo (induzindo), 

as pessoas por entre diferentes espaços, podendo estar associados a peças escritas (poemas / charadas), de 

modo a que ocorra uma interação, uma demonstração (esclarecimento) cultural. 

No intuito de trabalhar as diferentes dinâmicas da linha, recorre-se ao contexto histórico da avenida, de modo 

a identificar as três fases da Almirante Reis dadas por três períodos de construção, três identidades que refletem 

a sociedade que a construiu. 

Surge a conceção de conseguir esta continuidade recorrendo á palavra. As palavras que unem os 

fragmentos, as palavras que compõem um texto, que vão sendo reveladas consoante vai havendo uma 

perceção do todo. 

Tendo em conta que as linhas possuem diferentes comportamentos na sua génese, a conceção da palavra 

surge como reforço a esse propósito. A linha de cumeada definida pelas suas pontuações possui na sua base a 

palavra que lhe garante a transição entre pontos de uma forma contínua, pelo que na linha de talvegue a palavra 

aparece agarrada a quebras por parte da linha, quebras que nos promovem o ativar de pontos distantes 

(miradouros ou outras quebras), havendo uma conexão inerente e reveladora do espaço. 
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Figura 24 _Proposta em Rede _ vale da Av. Almirante Reis 

 

 

Os pontos de ativação são produto da génese do espaço. Como tal, houve a necessidade de classificar estes 

pontos consoante o seu carácter perante o espaço em que estão inseridos. 

No caso dos pontos que constroem a cumeada, foram classificados os “Ponto de Identidade Variável” e os 

“Ponto de Projeção” (figura 28), por serem pontos estruturantes dessa mesma linha, embora com carácter 

destinto entre eles.  
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Os Pontos de Identidade Variável possuem uma índole menos permanente, capaz de suportar estruturas 

temporárias propícias ao convívio e á partilha de saberes culturais – concertos, áreas de formação, esplanadas, 

etc -.  

Os Pontos de Projeção (miradouros) são pontuações marcantes e definidoras da paisagem. É no recurso a 

estes que nos apercebemos de um todo dado pela visão, que nos transporta ao longo da paisagem. 

Os Pontos de Quebra (figura 28) são pontos definidos pela linha de talvegue, o seu carácter torna-se de 

extrema importância por serem capazes de estabelecer uma paragem no movimento preferencial da linha, seja 

esta dada por uma quebra na linha ou por ocorrer numa abertura na malha urbana.  

Estas quebras possuem a capacidade de estabelecer ligação com pontos mais distantes, designando uma 

aptidão em rede entre estas pontuações 

 

Figura 25 _Proposta _Tipologia de Pontos _ vale da Av. Almirante Reis 
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Tendo em conta estas tipologias, os Pontos de Quebra possuem uma maior aptidão para recorrer á ativação 

de Redes de Percursos, havendo a tentativa de aproveitar o fato de os transportes se concentrarem na zona de 

menor cota, o intuito parte da organização nos transportes de modo a potenciar que as pessoas deixem os 

veículos privados em casa, quando apenas precisam de fazer pequenos percursos. 

Estes pontos estão associados a quebras da linha de talvegue, potenciando uma paragem no movimento 

preferencial da linha, estas paragens são materializadas por caixa-de-ressonância – caixas de queda de água – 

localizadas a uma cota inferior da calha – materialização da linha de talvegue - de modo a haver um deslumbrar 

sobre o espaço envolvente. 

Outra ocorrência nestas pontuações é o fato já referido anteriormente de utilização da conceção da palavra, 

de modo a haver uma ligação por parte de uma linha condutora que estabelece uma ligação física entre o texto 

localizado no ponto de quebra até ao texto que se localiza a uma cota superior nos pontos de projeção. 

Os pontos de projeção (miradouros) possuem uma maior aptidão para o uso da ativação de Redes Virtuais, a 

estratégia parte do pressuposto de a partir de uma interpretação virtual, sermos capazes de apreender o espaço 

físico, um dos intuitos para que esta relação consiga tornar-se possível em espaço público são pontos Wireless, 

de acesso à internet ao longo da cidade, simplesmente gratuito, acessível a qualquer indivíduo que pretenda 

obter informação ou entretenimento. 

Existe a oportunidade de apontar com um telemóvel – smart phone – para uma determinada área e numa 

questão de segundos possuir acesso a uma infinidade de informação. 

A tecnologia vai ser o ponto de charneira capaz de qualificar cada vez mais a natureza com a arquitetura e 

incorporar cada vez mais a natureza na arquitetura, ao mesmo tempo que recupera e atualiza antigos saberes 

sedimentados ao longo do tempo, mas esquecidos pelo turbilhão do tempo. 

Os pontos de Identidade Variável possuem uma aptidão para recorrerem a ativação de Redes de Percursos 

e ativação de Redes Sociais.  

As hortas urbanas, por exemplo, tendem a aproveitar áreas de vazio urbano com aptidão, potencial de modo 

a satisfazer as necessidades, sendo um componente integrante da paisagem nas imediações de grandes 

cidades. Nos dias de hoje essa prática começa a ser pontual dentro do perímetro urbano, com enumeras 

famílias a recorrer aos benefícios ou necessidades que esta prática acarreta. 

A arte urbana é uma prática social, as suas obras permitem a apreensão de relações e modos diferenciais de 

apropriação do espaço urbano, envolvendo nos seus propósitos estéticos a afirmação com os significados 

sociais que as rodeiam, os seus modos de padronização cultural e política. 

É a arte pública, a arte que atua no espaço público, o gesto, a intervenção, o evento, a instalação, o 

espetáculo, a apresentação, a arquitetura, todos estes meios de expressão exercem sobre o social preexistente 

um impacto, em que talvez o domínio seja confirmado ou desafiado, mas, mais importante que isso surge a 

possibilidade que algo de novo possa ser afirmado num meio social. 

O usufruto do estado abandonado de edifícios devolutos com uma má imagem para uma sociedade, de 

modo a conferir-lhes uma afirmação sobre o espaço, trata-se de edifícios que com o abandono ou a falta de 
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condições (manutenção) no decorrer do tempo começaram a ficar associados a um meio inseguro, criminoso, 

onde as pessoas evitam passar (frequentar). A ideia parte da ativação contemporânea de explorar estes grandes 

volumes que se destacam, quer ao fundo de uma rua como ao virar de uma esquina, havendo a potencialidade 

de associar esta jogada a outras estratégias, como por exemplo associado ao caminhar, havendo sempre o 

revelar de um percurso que está em constante construção. 

As estratégias que são associadas a cada tipo de ponto não são exclusivas daquela situação, existe toda 

uma potencialidade de trabalhar cada estratégia para locais de natureza diferente. Neste caso, tendo em conta a 

tipologia que foi classificada, destacaram-se determinados pontos com uma maior aptidão para determinadas 

estratégias, embora não invalidando outras abordagens.  
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Figura 26 _Proposta Tipologia _Ponto de Identidade Variável _ vale da Av. Almirante Reis 
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Figura 27 _Proposta Tipologia _Ponto de Quebra _ vale da Av. Almirante Reis 
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Figura 28 _Proposta Tipologia _Ponto de Projeção _ vale da Av. Almirante Reis 
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05. _CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho houve a perceção de como a fragmentação urbana afeta o modo as pessoas se 

comportam em espaço público. É uma problemática presente nesta era contemporânea que influência a forma 

como as pessoas se relacionam umas com as outras em sociedade, assim como com o espaço que fazem parte. 

De modo a combater esta condição de fragmentação urbana, propôs-se algumas estratégias de ativação no 

intuito de potenciar uma continuidade na paisagem. Continuidade que ocorre em forma de rede, onde cada 

ponto de ativação proporciona um revelar sequencial do espaço, havendo o apreender de um todo pelas suas 

partes. 

O intuito parte de trabalhar o espaço público como parte integrante do progresso de desenvolvimento da 

sociedade, reconhecendo as virtudes da evolução cientifica, tecnológica, artística, participação comunitária e 

mobilidade, aplicando-as á reinterpretação do espaço público e da experiência urbana global. 

O Arquiteto Paisagista surge neste contexto com o conhecimento capaz de desenvolver mecanismos em 

rede, em que as várias componentes urbanas – sociais, económicas, espaciais, ecológicas, etc – se conectam, 

partilhando informação de modo a formar um todo flexível, coerente e sustentável. 

Numa sociedade cada vez mais heterogénea, em que a diversidade implica a multiplicidade de perceções, é 

necessário reinterpretar a cidade, atribuir-lhe significados complexos e implícitos, promover a multiplicação de 

espaços inclusivos e multifacetados sem, no entanto, obstruir a sua legibilidade e coerência. 
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